
Hogyan rendez?...
Két rendezővel beszélget az itt következő hasábokon munkatársunk. A két interjút ez alkalommal nem csupán
beköszöntőnek szánjuk egy-egy sínházi bemutató elé. (Annál kevésbé, mivel jóval a bemutatók után jelennek
meg, jóllehet meg a próbák első szakaszában készültek. Nyomdai átfutásunk gondjai, mint látható, nem ki-
sebbedtek.)

Szinetár Miklós, akinek rendezői életműve legújabb kori színháztörténetünk fontos része, az utóbbi években
ritkábban fémjelez egy-egy színházi bemutatót. Igaz, ezek a ritka alkalmak a színház különleges ünnepei, mint
például legutóbb A nép ellensége című Ibsen-dráma Arthur Miller-féle átdolgozása volt a Katona József
Színházban. Töprengésre késztet, hogy Szinetár Miklós vajon miért nem rendez gyakrabban. Másfelől viszont -
s ez kiderül majd az interjúból is - az a tény, hogy Szinetár vendégként rendez, tehát nem kell feltétlenül
„legyártania" az évi kötelező előadást, némi előnnyel jár. A nyugodt fölkészülés, a kényelmes munka, az
újrafeltöltődés előnyével. S ez elgondolkodtató.

A második beszélgetés alanya, Sík Ferenc sok tekintetben ellenkező helyzetben van, mint Szinetár Miklós.
Lassanként az ő rendezései is életművé szaporodnak, de számára éppenséggel a legutóbbi évek hozták meg az
elismerést: egyre több munkája számít a mai magyar színház élvonalába. Sík példája abban ellentéte Szinetárénak,
hogy ő évadonként több előadást rendez. Nyolcat, kilencet is - mint maga mondja a beszélgetés során. Ez a
szaporaság némi veszélyt hordoz magában : a darabok rövid kihordási idejével lecsökkennek a töprengésre, a
csöndes szemlélődésre szánt hetek, napok, órák. A kitűnő rendező néhány munkájában már mutatkoznak is az
ilyesféle „nagyvonalúság" jelei. És ez is elgondolkodtató.

Szinetár Miklós

- Olykor a rendezői munka ahelyett, hogy
célszerű folyamat lenne, amely különféle,
szakmai és lélektani eszközökkel életre
kelti a drámát, és azon keresztül kifejezi a
rendező személyes mondandóját,
pótcselekvések foglalatává lesz. Az elő-
adás megteremtésénél több időt és energiát
emészt fel a rendező- illetve a színész-
szerep eljátszása - a mindkét részről je-
lentkező kivagyiság. A rendezői magatar-
tásban uralkodik ilyenkor a fölös cezaro-
mánia és magamutogatás. (Ebben szerepe
lehet az életben elszenvedett bántalmak-
nak - a munkahelyi kudarcoktól a szexu-
ális kudarcokig.) A színész mindenáron
bizonyítani akarja, hogy egyedüli alkotó,
munkájába senki sem avatkozhat. A szín-
padot elöntik az előző napi büfésérelmek.
A rendező és a színész közti konfliktus
tárgya nem az előadás. Minden fontos
lesz, ami mellékes.

- Meg kell teremteni a rendezői tekintélyt?
- A színész gyűlöli és szereti a rendezőt.

Fölösleges személynek érzi, aki közé és a
szerep, illetve közé és a néző közé
tolakszik - ugyanakkor az egyetlen sze-
mélynek, aki a felkészülés válságain és
tanácstalanságain tovább tudja segíteni.

A rendezőnek ezt a mérleget a maga ja-
vára kell billentenie. Ha meg tudja tenni,
„tekintélyét" megteremtette. Nem szere-
tem, amikor a próbára a rendező zseninek
maszkírozva érkezik. És nem hiszek a
mesterhangulatban. Az éppen próbált je-
lenetben nem szereplő színészek is körül-
ülik a bül-bülszavú rendezőt, lesik a
gesztusait, az „akotó" légkörben röpdös-
nek a csillogó közhelyek, amelyekkel
senki sem tud mit kezdeni a gyakorlatban .
. . A próba, amelyet tíz órára írtak ki,
kezdődjön tíz óra tíz perckor és lehetőleg
két órakkor érjen véget. A munka
figyelmesen és tárgyszerűen folyjon. Aki
nem nélkülözhetetlen, elengedem. Nincs
szükségem áhítatra. Felnőtt, európai em-
bereket szeretek, akik értik a dolgukat.

 „Megrendezi" a próbafolyamatot?
 Igen. A drámával történt rendezői

találkozás legelső pillanatában konokul
elhatározom, hogy az előadás miről fog
szólni. Tudom tehát, hova akarok eljut-ni,
és ismerem a különböző színészalkatokat,
amelyekhez a próbamunkát igazítanom
kell. Szerencsés vagyok: csak olyan művet
állítok színpadra, amelyet szeretek, és
csak akkor, ha velem egy nyelven beszélő
művészekkel dolgozhatom.

- Így történik a Szent Johanna esetében
is?

- Shaw drámája két éve foglalkoztat.
Világunkban oly jellemző, hogy kis,
megrendítő, ártatlan, szent emberek meg-
hozzák a maguk áldozatát, elpusztulnak
forradalmakban és helyi háborúkban -
ugyanakkor fölöttük a politikai szükség-
szerűség hidegen és józanul alkudozik. Az
észérvek gyakran a Warwickok és
Cauchonok manipulációit igazolják -
történelmi távlatban mégis Johannának
van igaza. A Szűz rendelkezik azzal a
szinte irracionális, csak a homo sapiensre
jellemző tulajdonsággal, hogy harcolni
tud, és kitart olyan ügyek mellett, amelyek
kockázatosak, a halálba vezethetnek. A

Szent Johanna aktuális és politikus. A ma
darabja. Bízvást ajánlhattam a Víg-
színháznak. Teljesen szabad kezet kaptam
a szereposztásban, amelyet az elmúlt évad
végén ismertettem a szereplőkkel. A
próbafolyamat tényleges kezdetéig a
színészeknek, ha csak lehet, biztosítom a
néhány hetes vagy hónapos intervallumot.
Ezalatt foglalkoznak a szerepükkel, jórészt
el is sajátítják a szöveget. Már az első
találkozások is érdemi munkával s nem a
súgóval való perlekedéssel telnek el.



- A rendezés alapgondolatán kívül milyen
törekvéseit bocsátotta előre a társulatnak?
 Beszéltem az előadás stiláris jellem-

zőiről. A Szent Johanna kétnemű dráma.
Egyrészt shaw-i, sőt már-már brechti
prédikáció, másrészt realista igényű játék.
A műnek ezt a kettősségét vállalni kell,
hiszen - a Csehov-drámák és néhány
századfordulós, realista alkotás kivételével
- egyetlen remekmű sem egységes stílusú.
Amikor Shaw szócsöveként a szereplők
alapigazságokat tolmácsolnak, tartózkodni
kell a görcsös szituációteremtéstől, azokat
nagyon világosan, hangsúlyosan,
filmnyelven szólva: szuperközeliben kell
elmondani. A színpadszerű helyzeteket
viszont a színpadi hatás eszközeivel kell
megeleveníteni.

 Például?
 Baudricourt jelenete szabályos ka-

barétréfa: dühös ember nagyot akar mon-
dani, de a kicsike lány beléfojtja a szót.
Baudricourt, aki ül a várában és fél az
angoloktól, hatalmas, fényes, csodálatos
páncélt visel, amelyet valahányszor azt
mondja: én, Robert de Baudricourt, ön-
hitten megdönget. A vért rejtett mikro-
fonnal felfogott döngése felerősítve szól
majd szerte a színházban, a földszinttől a
kupoláig. De Johanna látogatása után
földre rogy Baudricourt. „Mégis az Isten
küldte őt!" És bűnbánóan veri a mellét. A
páncél érces zengése ekkor lassan ha-
rangzúgássá változik.

- Hol enged teret a színészi alkotásnak a
rendezői megoldások mellett?

- Pontosan és makacsul meghatározom
az elérendő alapmagatartást. Ha
szükséges, akár mondatonként értelmezem
a szöveget. Ezen kívül csak olyan
instrukciót adok, amely nem előírja a
megoldást, hanem elvezeti hozzá a szí-
nészt. Baudricourtnak inzultálnia kell az
intézőjét, méghozzá komikus módon:
megragadhatja a fülénél, rázhatja a leve-
gőben vagy lába elé teremtheti. Hogy a
bántalmazás milyen formája kerül az elő-
adásba, arról a Baudricourt-t játszó szí-
nész, Koncz Gábor gesztusvilága dönt. A
premier előtt mintegy öt nappal rögzítjük a
próbamunka minden eredményét, lezárjuk
a felkészülést.

- A rendező feladata véget ér?

- Számomra véget ér a bemutató nap-
ján. A társulat még ötször-hatszor képes
mozdulatlanul reprodukálni az előadást.
Szolgai fegyelemmel, rendkívüli erőfe-
szítéssel talán huszonötször, talán
ötven-szer? Ennél több ízben élettani
képtelenségnek tartom, és nem tudok rá
orvosságot.

Sík Ferenc

- Az utolsó esztendőkben lllyés Gyula új
színpadi művei egyre drámaibbak és
egyre teljesebbek. A dramaturgiai kon-
vencióktól felszabadult, legmegfelelőbb
szerkezet hordozza a mondandót: a min-
den kilátástalansága ellenére érdemes és
értelmes emberi élet vallomását Illyés
reménytelensége egyúttal „défi au déscs-
poir": kihívás a reménytelenség ellen.
Lázít. „Mégis-megpróbálom"-ra ingerel. A
Dupla vagy semmi egy példázaton keresztül
az élet egészéről szólt. Az Orfeusz a
felvilágban az élet egyetlen részterületén
keresztül mutatja be az ember küzdelmeit.

 Ez a terület a szexualitás.
 Századunkban a szexualitás jellemző

tünete, hogy benne fokozatosan szétválik
az utódlás aktusa és a szerelem. A korábbi
kötődések kötöttségekké váltak, a magány
feloldására immár alkalmatlanok. Az
emberi lét természetrajzát tükrözi a
szerelem, amely születik, él, meghal -
mint minden nagy dolog: a forradalom, az
alkotás. Az Orfeusz a felvilágban, ez a
groteszk és keserű játék a nemiségről
szólván az emberről szól. Az emberről
egymagában, egy másik emberrel való
kapcsolatában s egy társasághoz, azaz: a
társadalomhoz való viszonyában.
Asszociációs lehetőségei szinte kimeríthe-
tetlenek.

- Hogyan választ a mű sugallta
gondolatokból?
 A színházi előadás mindig csak egy

gondolatról szólhat. A rendező baltával
formázza a dráma anyagát. Nem cizellál.
Ugyanakkor sokszínű és végletesen eltérő
lehet a jelenetek stiláris megfogalmazása.
Orbán és Erika sorsát érzelmesen,
romantikusan, szinte líraian kell megele-
veníteni. A szadista párzás helyzete a ke-
gyetlen színház eszközeit kívánja. A meg-
hökkentő szexuális kilengések folyama-
tukban a szürkeség, üresség és értelmet-
lenség hatását keltik. A kapcsolatvariá-
ciókat bemutató jelenetek végleges helyét
az előadásban a különböző színész-
alkatok fogják kijelölni. A próbamunka
határozott cél irányában, de meg nem ha-
tározott mederben indul el. Széles folya-
ma egyre szűkül, gyorsul a sodrása.

 Milyen hatások alakíthatják a rendezői
elképzelést?
 Évente nyolc-kilenc előadást rende-

zek, a felkészülési idő tekintetében még-
sem kötök sohasem kompromisszumot.

Most is bőségesen áll rendelkezésemre
idő. Az Illyés-mű próbáival párhuzamo-
san újrarendezem Shakespeare Viharjának
tavasszal bemutatott előadását - a kritika
véleménye, a közönség reagálása és a
magunk tapasztalatai alapján. A két
feladat frissítőleg, termékenyítőleg hat-hat
egymásra . . . Az Orfeuszban az alakok
bemutatása után mozaikszerűen kö-
vetkeznek a párjelenetek. A szerepek
többsége így alig érintkezik egymással. A
próbamunka kezdetén folyamatos át-
osztással - amelynek eredményeként a
szereposztás véglegesen is módosulhat -
minden színészkettős végigjátssza a dara-
bot, s így arról képet alkot. A színészi
alakítások akarati irányát követve átérté-
kelődhet a szerep, sőt olykor az előadás is.
Hiszem, hogy egy idő után a színész a
maga szerepéről többet tud, mint a ren-
dező.

- A különböző szemszögű véleményeknek
engedve nem válik eklektikussá az előadás?

- A veszély fennáll. Megkockáztatom.
Birkózom a dráma gazdag és hű megszó-
laltatásáért, s a deszka teremtette helyzet
adja a megoldást. A rendező és a színész
kapcsolata folytonosan változik. Függ a
darabtól és a színész személyétől. Év- és
napszaktól, frontátvonulástól, attól, ho-
gyan vacsoráztak, aludtak vagy szerettek -
a mindenkori diszpozíciótól. A napi
próbára nem lehet felkészülni, s a rende-
zés sem tíztől kettőig tart. A rendező
mindig dolgozik és - ha úgy tetszik -
sohasem. A rendezői módszerek, ízlés és
világkép különbözhetnek. Teremthetünk
színházat egymással szemben. Csak
egymás ellen - nem.

Bogácsi Erzsébet


