
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.
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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-



előadások szegélyezik, honi
színháztörténetünknek jól kirajzolódó
fejezetét adják a sokat vitatott, erős
sugárzású produkciók. Az elemzett Téli
regének is többször nekirugaszkodott,
1968-ban Kolozsváron, tíz év múlva pedig
a Nemzeti Színházban vitte színre
Shakespeare sokak szerint legkülönösebb,
mert legszeszélyesebb szerkesztésű
drámáját. Mivel a darab a legvitatottabbak
közé tartozik a shakespeare-i oeuvre-ben,
Major kitűnő lehetőséget lát benne, hogy
interpretálása közben eloszlassa potenciá-
lis vitapartnerei tévhiteit, s a műhely-
munka során megrajzolhassa önnön szín-
házi eszményét, esztétikáját, ha tetszik,
rendezői ars poeticáját is. Utóbbi évek-beli
vállalkozásai közül az 1982-es keltezésű,
Miskolcon megrendezett Szeget szeggel
emlékképei villannak elő, kommentárjait
olvasván: egy-egy rendezői hangsúly vagy
valamely szituáció föl-vezetése,
kidolgozása itt most, mond-hatni,
teoretikus formában is megfogalmazódik.
Persze Majortól távol áll minden öncélú
teória: őt az eredeti, drámai anyagban
immanensen benne rejtőző szerzői
instrukciók felszínre hozása ér-dekli.
Darabértelmezésének egyik vezér-
gondolata ez az elv: „minden benne van a
szövegben". S mivel a szöveget olvasva a
„szövegalatti" drámai működéseket
tanulmányozza elsősorban, nem riad
vissza a filológiai aprómunkától, a
pszichológiai kitekintésektől sem, mi-
közben mindvégig pedagógus is marad:
úgy adja át instrukcióit, hogy azok egy-
szersmind használhatók, a színpadi
gyakorlatban átültethetők legyenek.

A Téli rege elemzése során Major szün-
telen kitérőket iktat közbe, egyes motí-
vumok, epizódok eredetét kutatja, vagy
más Shakespeare-művekkel veti egybe a
darab megoldásait. Valójában az egész
drámai életművet tartja kezében olvasás
közben, s a többi nagy dráma, a Lear
király, a Hamlet, az Othello, a Macbeth, a
Vízkereszt stb. építkezésmódját is nagyító
alá teszi; egységében szemléli a drámai
életművet. Eközben szüntelen
színháztörténeti-drámatörténeti kalan-
dozásokat végez: lefegyverző az a fel-
készültség és érzékenység, ahogy a
Shakespeare-korabeli színjátszás szocio-
lógiai hátterét, dramaturgiai „következ-
ményeit" elénk állítja, s megkeresi azokat a
szcenírozási-színészvezetési meg-
oldásokat, amelyek az egykorú előadá-
sokból a mába átmenthetők és átmen-
tendők. Major tudós drámatörténészeket
megszégyenítő biztonsággal mozog

a shakespeare-i színház terepén, s a Téli
regét analizálva rávilágít arra a megbont-
hatatlan kapcsolatra, ami a szövegek s
egykorú előadásaik között fennállt:
Shakespeare drámáinak építkezésmódjá-
ban, látszólag szeszélyes térkezelésében
módszeresen kimutatja a színjátszói gya-
korlat visszahatását a dráma szövegére. A
shakespeare-i játéktérnek külön fejezetet
is szentel, kimutatva, hogy a drámai
szerkezet csak a térbe helyezve kezd
igazán funkcionálni: a színtér elenged-
hetetlenül szerves része magának a szö-
vegnek s az előadásnak. Amikor például a
Vízkereszt sík térben játszódó konflik-
tustípusait elemzi, rávilágít arra is, hogy a
tér elrendezésének milyen visszahatása
érzékelhető a dialógusokban, a lejátszódó
drámai kollíziók milyen lelki és fizikai
ösztönzők hatására mennek végbe úgy,
ahogy végbemennek. Érdemes alaposan
szemügyre vennünk a jelenet ér-
telmezését. Major így ír: „Szerencsére
fennmaradt egy korabeli rajz a White
Hall-beli előadásról, amely szerint egy
nagy teremben játszották a darabot. Itt két
trónszék állt, az egyik Erzsébet királynőé,
a másik a díszvendég Orsino hercegé, és
körülöttük helyezkedett el maga az udvar.
Nyilvánvaló, hogy Shakespeare itt ezt a
teret használta fel. Amikor például Viola
gazdájától- gazdája megbízásából - átsétál
Oliviához, akkor nyilvánvaló, hogy a
színpad bal oldaláról a jobb oldalra ment
át vagy fordítva. És a sétáló szereplők
lelkében történő nagyobb drámai
fordulatok - a tér közepén játszódtak le."

Hasonlóan mélyrehatóan analizálja
Major Shakespeare időkezelését, s erre a
Téli rege valóban mozgalmas időszerke-
zete kitűnő lehetőséget is nyújt. A leg-
gyakoribb vád, ami az e korszakba tartozó
drámákat éri: az író nem tudja összefogni
darabja cselekményét, ezért kénytelen
hatalmas időbeli ugrásokat közbeiktatni,
jelenetet váltani, s a cselekményben
támadt űrt valamely külsődleges
mozzanattal, például a meg-személyesített
Idő epizódfigurájával be-tölteni. Major
ezúttal is polemikus véleményt fejt ki a
klasszikus, arisztotelészi időegység
védelmezőivel szemben: ki-mutatja, hogy
a látszólag rendetlen idő-kezelésnek
milyen pozitív hozadékai vannak
Shakespeare-nél: a tetőpontjához érkező
drámai összeütközés meg-szakítva is
folytatódik a nézőben, hogy aztán a
következő felvonás(ok) cselekménye
mintegy utólag és visszamenőleg is
értelmezze, megerősítse vagy elmélyítse

a drámai hatást. Időszerkezet és a drámai
építkezésmód logikája ekképpen
szervesen tartoznak egybe, csak meg kell
látnia a dráma olvasójának ezt a rejtetten
meg-nyilvánuló kompozíciós elvet. A Téli
regét olvasó Major az Idő epizódfiguráját
értelmezve kimutatja, hogy lényegében ez
az epizodista főszereplővé válik a
darabban, s a közönségnek instrukciót
adva kilép a dráma cselekményéből,
színházként, közös játékként tételezi az
előadást.

Major műhelynaplója még számos
megszívlelendő rendezői instrukcióval,
nézői tanáccsal is szolgál a kötet olvasó-
jának; e roppant gazdagságú gondolat-
szövedékből még egy mozzanatot emel-
nék ki. A Téli rege elemzése közben Major
mindvégig figyelmeztet arra, hogy a
darabban s az előadásban megfogal-
mazódó erkölcsi kollíziók, drámai össze-
ütközések nem az öncélú szépségesz-
mény, hatáskeltés avagy a közönség bár-
mely részének megnyerése érdekében
mennek végbe, a konfliktusok sosem
szakíthatók el attól a társadalmi-politikai
közegtől, amelynek talaján létrejöttek, s
attól a politikai háttértől sem, mely-ben
hatásukat ki kell hogy váltsák. Major
Brecht intencióit idézi a drámák
mindenkori színpadra állításával kap-
csolatban: „helyezzük el Shakespeare
darabjait a társadalomban, vagyis ne
valamiféle általános szépet keressünk
benne, ne valami általános költészetet
hozzunk színpadra, mert a drámák igazi
feszültségét, valódi konfliktusát mindig a
társadalmi összeütközések hozzák lét-re.
Ezek az összeütközések viszont társadalmi
magatartást, társadalmi gesztusokat
követelnek".

E gondolatsorban alighanem össze-
foglalva ismerhetjük fel Major Tamás
színházeszményét, a politizáló színházat,
melynek minden előadása valóban „harci
cselekedet", a társadalom mindenkori
kihívásaira adott aktuális válasz, művészi
felelősségtől vezérelt tett. Ifjú és nem ifjú
rendezők, színházi emberek, mai
színházművészetünk formálói inspirációt
kaphatnak a sokakat megszégyenítően
tevékeny Mester szín-házfelfogásától.

A kötetet lapozgatva időnként az az
érzésem támadt, mintha nem is rendezői
műhelytanulmányt, hanem valami jobb-
féle krimit olvasnék: bölcs, néhol ironi-
kusan kipillantó vagy mutatóujját elő-
relendítő kommentátor nyomozta végig a
Shakespeare-rejtély titkait.

(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984)


