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 VILÁGSZÍNHÁZ 

TEGYI ENIKŐ

ÁVOLAKÜLVILÁGTÓL
DRAMATURGIAI KIKÉPZŐTÁBOR AMERIKÁBAN

Az nem a való világ, ez itt az O'Neill" - legyint
z amerikai Eugene O'Neill Színházi Központban
árki, ha azt látja, hogy a színműírás fortélyait a
zínész magyarázza a drámaszerzőnek, hogy
endező és kritikus meghitten eszmét cserél egy
ohár ital mellett. Az Egyesült Államokban, ahol a
zínházat olyannyira áthatja az üzlet, a szakma
épviselői nyaranta félreteszik az ellenségeske-
ést, és műhelymunkára gyűlnek össze a Con-
ecticut állambeli Waterford színházi központjá-
an. Drámaírók és kritikusok azért, hogy távol a
ülvilágtól, minden tét nélkül az írásművészetüket
ejlesszék - gyakoroljanak. Színészek és
endezők pedig azért jönnek el, hogy tollforgató
kollégáik" segítségére legyenek, mindannyiuk és
z amerikai színházművészet jól felfogott ér-
ekében.
Ellenségeskedés amúgy a tengerentúlon is van
őven. A kritikusra, például, Amerikában tényleg
gy tekintenek, mint kártékony keselyű-fajzatra,
iszen egy-egy rossz kritika után a producer
yakran azonnal leveszi az előadást a mű-sorról,
„földbe döngölt" színész pedig jó ideig nem kap
unkát. A vasfüggöny valóban vas-függöny: a

ritikus nem tagja a színházi közösségnek. A
ew York-i színibírálók egy része olyannyira
elemerevedett a nagyhatalmú ítélkező
zerepébe, hogy faarccal üli végig az összes
lőadást. Soha nem nevet, soha nem tapsol.
Az O'Neill ehhez képest a béke, de legalábbis a

egyvernyugvás szigete: óriási park a tenger-
arton, benne egy fészerből átalakított fedett
zínház, egy szabadtéri amfiteátrum és egy óriási
ölgyfa alatt ácsolt „rögtönzött" színpad, vala-mint
rodukciós épületek. Mindez ötpercnyi járásra az
'Neill-család hajdani, New London-beli nyári
tthonától, a Monte-Cristo nyaralótól, ahol a kis
ugene a gyermekkorát töltötte, s ahol a Hosszú
t az éjszakába játszódik. Huszonhét
sztendővel ezelőtt egy helybeli rendező és
ultúrmisszionárius, George White járta ki, hogy
területet a rajta levő épületekkel együtt a város a

zínháziaknak adja, jelképes összegért, évi egy
ollár fejében.
Az O'Neill annak idején új színpadi szerzők

elfedezését és tehetségük csiszolását tűzte ki
élul. Minden évben kiválasztja az éves dráma-

kai drámaírásban, tartják az évről évre visszaté-
rő „nagy öregek". A hatvanas évek végén csupa
lázas, dühös, ám rosszul szerkesztett társadalmi
vitairat érkezett be, s volt év, amikor elárasztot-
ták az O'Neillt a „tolókocsidrámák": mindenki Vi-
etnamról írt. Azután következtek a befelé forduló
családi színművek arról, hogyan nyomorítják
meg a szülők saját gyermekeiket. Az idén
ezerötszáz beküldött alkotásból választottak ki
tizenkettőt. Nem valószínű, hogy egy új John
Guare vagy Shepard rejtőznék a szerzők közt.

A művek zöme most is moralizáló társadalmi
vagy családi tandráma volt. Akadt jelentéktelen
színpadi publicisztika az euthanáziáról, szenvelgő
antifeminista darab, terjengős életkép Man-
hattan hontalanjairól. A nyilvánvalóan napi aktu-
alitásra építő társadalmi-politikai színművek
közül a legfigyelemreméltóbb még az O'Neillt
egyszer már megjárt Jeffrey Hatcher allegorikus
színpadi krimije arról, hogy ki mészárolja le a mű-
vészetet most Amerikában: az erkölcscsősz
Jesse Helmes szenátor, a sznob kritikusok vagy
a korrupt múzeumigazgatók? Ezoterikus, túlon-
túl intellektuális mű ugyan a Vandálok, de
legalább a színházat a valóságtól
elvonatkoztatott művészi formának tekinti az író.

Az amerikai közönség - talán az őseitől
örökölt művészetidegen puritán szellemiség
miatt - a hagyományos realista drámákon kívül
nemigen emészt meg mást. A mindennapi élet-
ben azonnal alkalmazható erkölcsi tanulságokat
vár a színháztól, egyértelműen elítélhető vagy
helyeselhető viselkedésmodelleket kíván látni,
minél hihetőbben. Megdöbbenést keltett, amikor
egy szovjet vendég elmondta: az orosz színház
végre meg akar szabadulni a napi politikától, a
közvetlen társadalmi igehirdetéstől, karneváli, ri-
tuális formák beépítésével, a formával, a stílus-
sal kísérletezik. A svéd íróvendég sem aratott si-
kert, amikor kifejtette: a nagy feszültségű,
többrétegű világábrázoláshoz legalábbis az
szükséges, hogy a szereplők neurotikusak le-
gyenek. A köznapi normalitásból szerinte nem
fakadhat nagy dráma.

Lévén, hogy félkész művekről és félkész írókról
van szó, a nagy kérdés: mi legyen a kritikusok
által írott „munkarecenziókkal"? Az első évek-
ben, alighogy elült a taps a bemutatón, a bírálók
csapata a színpadon termett, és azon melegé-
ben elemezte, amit látott. Több kritikust megver-
tek. Nem bizonyult jobb módszernek az sem,
hogy a premier másnapján kiplakátolták a bírála-
tokat. Az egyik - mozgássérült, tehát az átla-
gosnál talán érzékenyebb - szerző egyszer-csak
puskát fogott a „keselyűhadra". Megszületett
háta döntés: a kritikákat az O'Neillben gondosan
elzárták a világ szeme elől. A drámaírók, ha
akarják, megnézhetik a róluk szólókat, de csak
a rendező felügyelete alatt, enyhítendő a
sokkhatást.

Hiába, ez nem a való világ.

termésből a tizenkét-tizenhat legígéretesebbet,
s Országos Drámaíró Konferenciára hívja meg a
szerzőket. Itt aztán „kezelésbe vesznek"
minden művet. Előbb egy dramaturg szedi
ízekre. Az-után egy rendező kiváló Broadway-
színészekkel négy napig próbálja. Az író dolga,
hogy figyelje: hogyan hangzanak a dialógusai,
hogyan festenek a szereplői színpadon - és
tanuljon belőle. Az eredmény: a szerzők
éjjelente pánikszerűen újra- és újraírják
darabjukat, jelenetről jelenetre, a színészek
békésen bepróbálják az újabb és újabb
változatokat. A végső variánst aztán helyi
közönség előtt bemutatják, mégpedig kétszer,
merthogy a szerző az izgalomtól se nem lát, se
nem hall az első előadáson. A második után
következik a mű nyilvános vitája, amelyen
O'Neill valamennyi résztvevője a színpadra
kiültetett drámaíró szemébe mondhatja, mit
gondol az alkotásáról.

Van szerző, aki rosszul tűri a
megpróbáltatásokat. Sam Shepard, például,
bedühödött annak idején, és dérrel-dúrral
távozott. Jó néhány, ma már nagynevű szerző
azonban itt tanulta ki a dramaturgia csínját-
bínját, s kapott végül Tony-díjat az O'Neillben
„kifejlesztett" műért. Az O'Neill felfedezettje
John Guare, Wendy Wasserstein, Israel
Horowitz, vagy a manapság talán legtöbbet
játszott, amúgy fekete bőrű August Wilson, aki
eddig négy drámával vett részt a konferencián,
többek között a pillanatnyilag legnagyobb
prózai Broadway-sikernek számító Zon-
goraórával.

Amíg a színműírók a dialógusaikkal küsz-
ködnek, a kritikusok is vért izzadnak. Az
O'Neill-ben működő Országos Kritikusi Intézet
program-ját egyszerűen csak
„kiképzőtábornak" nevezik, teljes joggal. A
pályázók közül kiválasztott nyolc-tíz kritikus
este az O'Neillben bemutatott műveket vagy a
környék színházi előadásait nézi. Ej-szaka
kivörösödött szemmel veri az írógépet, és
gyártja a másnap reggel nyolcra, rosszabb
eset-ben már aznap éjfélre rendelt bírálatokat.
Napközben műhelyfoglalkozáson ül, elszenvedi
a vezető amerikai lapoktól meghívott
mesterkritikusok szakmai észrevételeit az éjjel
megszületett írásműről, illetve próbát néz. Egy
hónapig nem alszik.

Az O'Neillben minden szakmabeli nyomon
követheti, mi az épp uralkodó irányzat az
ameri-


