
 Így van. A kisszerűség fogalmát én
nem pejoratív értelemben használom,
mint ahogy általában szokták, hanem a
kisemberséget értem rajta. A kisember-lét -
szerintem - az emberiség túlnyomó
többségének természetes állapota: az em-
berek nagyon nagy része nem szólhat bele
a saját életét is meghatározó világ
irányításába. A kisemberek nem királyok,
hercegek, grófok; politikailag, társadal-
milag, egzisztenciálisan nem frekventált
személyek. De lelkük színpadán ugyan-
azokat a nagy királydrámákat élik, mint az
említett kiemelt személyiségek. Magamat
is kisembernek tartom. Ráadásul én 1950-
ben születtem, tehát egy olyan korban
élek, amelyben nem történtek olyan
meghatározó, történelminek számító tár-
sadalmi mozgások, világégések, amelyek-
ben a kisember helyzete egyszer csak
meg-telik mélyebb felelősséggel - ha csak
az önmagáért való helytállásban is. Ma az
egyetlen terület, ahol a kisember megél-
heti saját személyiségének totalitását: az
emberi kapcsolatok, az interperszonalitás
területe. Rendezéseimben ezért az
emberek közti viszonyok vizsgálatára
helyezem a legnagyobb súlyt.

- Minden színházi előadásnak és általában
a színháznak kell-e politikumot közvetítenie ?
 Okvetlenül. A színháznak és minden

színházi előadásnak eleve - a születése
pillanatában - állást kell foglalnia az adott
társadalommal kapcsolatban, amelyben
létrejön. Nyíltan vagy burkoltan rá kell
mutatnia kora, társadalma vagy éppen a
magát a színházat létrehozó emberi kö-
zösség problémáira, kérdéseket kell föl-
tennie, és válaszokat kell adnia. Sajnos, a
jelenlegi színházi előadások nem mind-
egyike hordoz ilyen tartalmakat.

- Saját előadásai értékelésénél, megítélésé-nél
kiknek a véleményét, milyen visszajelzéseket
vesz figyelembe?
 Legegészségesebb az előadás életét

nyomon követni. Ehhez szervesen hoz-
zátartozik a nézők, a barátok, a szakma-
beliek, a kritikusok véleménye. Ezeket
egymással és az előadás életútjával szem-
besítve minden a helyére kerül: a nyil-
vánvaló rosszindulat és jóindulat is, a siker
és a bukás is. A kívülről jött hatásoktól (az
említett véleményektől) nem ha-gyom
különösebben befolyásolni magam.
Figyelek rájuk, de elveimen és nézeteimen
csak az engem ért - kitartásom, el-
szántságom és hitem érintő - mély sze-
mélyes hatások alapján változtatok.
 Mi a véleménye a hazai lapokban meg-

jelenő színibírálatokról?
- Nem tartom elég felelősségteljesnek

a mai magyar színikritikát. Lehet, hogy
ebben a mai magyar színház felelőtlensé-
gével igyekszik lépést tartani, de kétségte-
lenül - amúgy sem túlságosan erős és ener-
gikus - esztétikai életünk egyik leggyen-
gébb pontja. Alapvető dolgokat kérek
számon a kritikán. Például a kritikusok-
nak tudomásul kellene venniük, hogy a
darab és az előadás két külön dolog. Eb-
ből következik, hogy a műveket ismer-
niük kellene már a bemutató előtt, s vé-
leményt is kellene alkotniuk róla. Ezt a
véleményt szembesíthetnék aztán az elő-
adásról kialakított nézetükkel. Hiányolom
a kritikából a jó értelemben vett sze-
mélyes hangot is: a kritikus ne tegyen
úgy, mintha az egész ország nevében
beszélne. Mondja el a saját véleményét.
Vagy ha egy felsőbb elv alapján vagy vé-
delmében bírál, akkor írja meg ezt. To-
vábbá egyszerű, világos, közérthető ma-
gyar mondatokban írjanak kritikusaink.
Végezetül azzal is számolniuk kellene,
hogy egy mulandó, pillanatokban élő
művészetről az ő írásaik hagynak nyomot.
Tehát az egyes bírálatokból ki kel-lene
rajzolódnia az adott előadás képének. A
magyar kritika - nagyon helyesen -
azonnal tudósít külföldi színházi esemé-
nyekről, ugyanakkor a hazai színházi
életen belül végbemenő folyamatok
elemzésével mintha adós maradna.

- Milyennek látja a magyar színházi
közéletet?

- Jelenleg nagy bolygást tapasztalok
színházi világunkban - személycserék,
színházfúzió stb. -, amelyben az ember
talán a saját helyét sem érzi biztosnak,
megalapozottnak: nem tudja biztosan,
hogy holnap ki lesz a főnöke vagy a be-
osztottja; hogy villamosra vagy vonatra
kell-e szállnia, hogy munkahelyére eljus-
son. Ezt a nagy bizonytalanságot igen
károsnak tartom: rengeteg alkotói energiát
emészt föl, konkrét folyamatok (társulat-
illetve műsorszervezés) megreked-nek
miatta. Mindez annak következménye -
véleményem szerint -, hogy hosszú évek
óta nem sikerült megoldani a magyar
színházakban a természetes fluktuációt. A
feszültséget csak növeli, hogy nagyon
kevés színház van, és a színészek száma
is kicsi. Több színházra és főleg kis társu-
latokra lenne szükség, ez feloldaná a je-
lenlegi szorongásos közérzetet is: egész-
séges rivalizálás alakulhatna ki, és egymás
mellett élhetnének a legkülönbözőbb
stílusú, szellemű áramlatok. És senki nem
személyi, szervezeti, hatalmi kérdésekkel
foglalkozna, hanem azzal, amit hivatásul
választott: a színházzal.

SZILÁDI JÁNOS

A láthatatlan művész

Jegyzetek a rendezői művészet
néhány kérdéséről

III.

Rendező és mai dráma

A rendező és a kortárs drámairodalom
kapcsolata más természetű, bár sok
ponton azonos vagy érintkező kérdéseket
vet föl, mint a rendező és a klasszikus
drámairodalom kapcsolatrendszere. Az
eltérések magából a helyzetből adódnak.
A klasszikus drámák legtöbbjének a
színházi szakirodalma is tekintélyes. Egy-
egy mű színpadi újrateremtésének
hagyománya, kialakult gyakorlata,
követhető vagy elvethető előzménye van.
A kortárs darabok esetében ez csak
többszöri utánjátszás esetében érvényesül.

Különbség az is, hogy míg a klasszikus
alkotásoknál a rendező kizárólag magával
a művel találkozik, addig a kortárs dráma
mögött ott áll a szerző is. A klasszikus
művek - mondjuk így - „védelmét" az
irodalomtörténészek képviselik
(gyakorlatban leginkább a nemzeti
drámairodalom legnagyobbjait próbálják
óvni a rendezők túlzott beavatkozásától) a
kortárs dráma szószólója maga az író.

A kortárs drámairodalom -
témaválasztását tekintve - kettős
tendenciájú: történelmi vagy jelenkori
tematikájú. A tematikai eltérés mögött
azonban nem a cél - a jelenre irányultság -
különbözősége rejlik, hanem a
megközelítés, a művészi feladatmegoldás
eltérő jellege. A feladatvállalás mindkét
esetben azonos, csak a feladatmegoldás
eltérő, de erről most részletesebben nem
szólunk, mert a SZÍNHÁZ 1977. évi
októberi számában közölt Mai vígjátékok -
történelmi drámák című tanulmány
megállapításait ezúttal szükségtelen lenne
megismételni.

A rendezők - a klasszikus drámákról
szólva utaltunk már erre - gyakran
eszközölnek húzásokat, felcserélik a
jeleneteket, összevonnak szerepeket. A
kortárs művek esetében ez rögösebb út,
mert a szerző tiltakozik, akár úgy is,
hogy visszaveszi darabját a színháztól. Ez
a pusztán rendezői szempontból
értelmezett hátrány azonban akár
előnyként is kamatoztatható. Mert igaz
ugyan, hogy a kész dráma eleven szerzői
oltalom alatt áll, de ha a szerződésen túl
tényleges alkotói partnerviszony
keletkezik sz í n h áz és író között, akkor a
színház a megírás,



fórum
az alkotás folyamatában érvényesítheti
elképzeléseit.

Hogy a magyar színházkultúra, az egyes
színházi műhelyek hogyan és mennyire
élnek ezzel a drámateremtő és
alkotásbefolyásoló lehetőséggel, nehéz
megítélni. A folyamat - s ez természetes --
mindenképp mellőzi a nyilvánosságot. Az
alkotók személyes vallomásai, nyilatko-
zatai pedig, mert ritka kivételtől eltekintve
mindenki igyekszik a maga szerepét
hangsúlyozni és a másikét lebecsülni vagy
tagadni, nem mérvadók, illetve fél-
revezetők. Ha a megvalósulás felől indu-
lunk el, vagyis lemondunk a részletek
elemzéséről, aligha jutunk megnyugtató
végeredményhez. Színház és drámaíró
kapcsolata a legtöbbször esetleges. A mű-
helymunka tartalmi kritériumait alig egy-
két együttműködés mutatja föl. És ez az,
amin jó és hasznos lenne változtatni. (A
rendező és a dráma kapcsolatáról, e
kapcsolat tartalmi kérdéseiről beszéltünk
eddig. Az utóbbi mondatokban viszont a
színház és író megfogalmazást használtuk.
Nem véletlenül. A kapcsolat ugyanis
színház és író között keletkezik., s hogy a
színház nevében a rendező vagy a
dramaturg lép-e föl az együttműködés ezen
szakaszában, eldöntendő kérdés. Recept
nincs, nemis kell hogy legyen. Egy viszont
mindenképp kell: az ügy fontosságának
tudata, vállalása.)

A kortárs dráma színpadra állítása kü-
lönleges feladatot ró a rendezőre. Az
elkészült mű legtöbbször folyóiratban,
könyvalakban még nem jelent meg - a
színházi premierrel kezdi el életét. Az útra
bocsátás pedig felelősségteljes fel-adat. A
rendező alkotó tevékenységét elemezve
szóltunk arról, hogy az előadás mint
műegész kettős arculatú : őrzi és tükrözi -
hordozza - a társalkotók ön-álló alkotását,
s hogy a részletekből formálódó esztétikai
egész nemcsak összeg-zi mindezt, hanem
új minőséget is teremt, a szuverén rendezői
alkotást, a színházi produkciót.

A rendező alkotó tevékenységének te-
hát meghatározón fontos része a dráma
esztétikai értékeinek színpadi újraterem-
tése, az írott drámába foglalt színpadi,
színházi lehetőségek maximális kihasz-
nálása. (A dráma esztétikai értékeinek és a
drámába foglalt színpadi lehetőségek ilyen
szétválasztása könnyen ellentmondásnak
tűnhet, pedig nem az. A színpad
törvényszerűségeit jól ismerő drámaíró
ugyanis egész sor olyan hatáslehetőséget
építhet bele művébe, amely olvasáskor
rejtve marad, s csak a színpadon aktivi-

zálódik. Igaz, ha a mű tartósan fennmarad,
lassan megkezdődik a két érték
egybeolvadása is - bár a megélhetőség
kettőssége akkor is megmarad.)

Az első premier nem határozza meg, de
nem kis mértékben befolyásolja a dráma
további életét. Ezért is a különleges
felelősség. Még a szakkritikában is reális
követelmény a dráma és az előadás
szétválasztása, s így érthető, hogy a szín-
házművészet szakkérdéseivel nem foglal-
kozó nézők körében könnyen születhet
meg a dráma és az előadás azonosítása. Ez
pedig nem mindenkor indokolt. Az
összhang megléte mellett ugyanis a szín-
házi produkció - a színházművészet
komplexitása révén - lehet esztétikailag
teljesebb, hatásosabb, mint az írott dráma,
de lehet kiteljesítetlenebb is. Ilyen-kor a
dráma szuverén értékei nem formálódnak
újra a színpadon, s a rendezés, ha nem is
szünteti meg, de oly mértékben fedi el a
darab értékeit, hogy olykor még a
szakember is csak nehezen érzékeli a
dráma más minőségét, mint amit a
produkció tükröz.

A rendező azonban nem egyszerűen a
dráma színpadra állítója, feladata nem
merül ki a darab esztétikai értékeinek
színpadi újrateremtésében, hanem ebben
az újraalkotási folyamatban megteremti -
konkretizálja - a drámai történés gondolati
rendszerét és lényegét is. Vagyis értelmezi
a művet. A rendező alkotó te-
vékenységének e mozzanata meglehetősen
misztikusan cseng. Tegyük hozzá:
indokolatlanul. A színházművészetet kö-
rüllengő „ködök" mögött ugyanis - amit
egyébként a szakma mindig szívesen
vállalt, ha kellett, erősített - kemény és
fegyelmezett munka húzódik meg. Es
ilyen a rendező műértelmező tevékeny-
sége is. Elemzés ez, a dráma egészének és
legkisebb részletének gondos vizsgálata és
a megismertek újraépítése a szín-házi
alkotás, a produkció sajátszerűségei
szerint. E tevékenységben a rendező
egyesíti magában az esztétikai elemzés
objektivitását és a szuverén színházi alko-
tó szubjektivitását. Ez utóbbi mondat,
mert épp azt a misztikusságot hajlamos
megidézni, melyet az előbb tagadtunk,
némi magyarázatra szorul. A látszólagos
ellentmondás feloldását a rendező alkotó
pozíciója hordozza. Az, hogy a rendező
nem egyszerűen olvasója - befogadója - a
drámának, és nemcsak objektív elemzője,
hanem mindez is, annak a célnak az
érdekében, amelyet végső soron az írott
dráma előadása, a színházi produkció
testesít meg. Az az újszerű színházi mi-

nőség - alkotás -, amely megőrizve, to-
vábbfejlesztve a dráma értékeit, megte-
remti a sajátos rendezői alkotást, a szín-
házi produkciót.

A klasszikus drámák kapcsán szóltunk
arról, hogy a rendező képviseli a művek-
kel szemben a mát, hogy az ő értelmező,
elemző tevékenysége hivatott meglelni és
művészileg megjeleníteni mindazt, amivel
az adott alkotás korunkat gazdagítja. A
kortárs művek esetében ez a szerep -
funkció - természetszerűleg módosul.
Mivel itt az alkotás maga közvetlenül a
jelenre vonatkoztatott, a rendezőnek nem
felfedeznie, hanem elemeznie, minősíte-
nie kell a drámába foglalt írói gondolatot.
Nem általában, hanem konkrétan. A.
színházi alkotás, a produkció ugyanis a
dráma konkretizálása útján valósul meg: a
színhelyek kilépnek a leírások világából
és tárgyiasulnak, a hősök megeleve-
nednek, az érzések egyetlen meghatáro-
zott ember érzései lesznek, egyáltalán -
minden megfoghatóvá, érzékelhetővé és
elevenné válik, vagyis konkréttá. A dráma
e sajátos átváltozása, ezen át-változás
mikéntje maga az értelmezés. Az az
értelmezés, amelynek kialakításával a
rendező önmagát is belefogalmazza az
előadásba.

Itt ismét hivatkozhatunk a felelősség-re.
A kortárs dráma legtöbbször a bemutatón
lép ki az ismeretlenségből. Nyom-
tatásban nem olvasható, más elemzése,
szakirodalma nincs, tehát a premier, az
első értelmezés erős befolyásolója lehet a
mű további életének.

A rendező és a klasszikus dráma, a ren-
dező és a kortárs dráma kapcsolatát vizs-
gáltuk eddig. E kérdéskörnek azonban
van egy olyan általánosnak ítélhető része
is, amit a rendezői törekvések és a dráma-
irodalom címszóval láthatunk el. Száza-
dunkban - bár e szempontból a múlt szá-
zad is nyugodtan említhető - egyre ritkább
az a találkozás, összefonódás, ami-kor a
drámaíró egyben rendező is. (Újabban
mintha a filmművészet „másolná" a
színház hőskorát, amikor a drámaírók
többnyire maguk rendezték műveiket. A
szerzői film műfajának kialakulása leg-
alábbis csábít az azonosításra.) Az olyan
találkozás pedig, hogy a rendező a maga
újító törekvéséhez megszüli az új irány-
zatú drámát is, alig képzelhető cl. A hu-
szadik század színházi története kettős ta-
pasztalatot mutat. Jellemző az új rendezői
törekvések kapcsolódása a klasszikus
drámákhoz, és jellemző a dramatizálások
összefonódása az új színházi törekvések-
kel. Mindebből azonban elhamarkodott



dolog lenne arra következtetni, hogy a
drámairodalom reménytelenül lemaradt a
rendezői művészet mögött, hogy az előbbi
merevsége gátolja az utóbbi újító
munkásságának kibontakozását. Samuel
Beckett világhírűvé vált művének már-
már reménytelen hányódása arra is figyel-
meztet, hogy néha kitartó és harcos fele-
ségeknek kell felriasztania a színház újító
szellemét.

A színházművészet megújulása, az új
színházi irányzatok születése és a dráma-
irodalom új törekvéseinek kibontakozása
között tehát nem mindig teljes az
összhang. Ezzel együtt azonban a drá-
mairodalom a színházművészet nélkülöz-
hetetlen alkotótársa és - ez utóbbi funk-
cióról hajlamosak vagyunk megfeledkez-
ni, pedig kivételezett jelentősége vitat-
hatatlan - nemcsak tükrözője, de közve-
títője is a korszerű színházi törekvések-
nek. És ez a szerep nem lebecsülendő. A
magyar színházkultúra számára például,
amikor erőteljes mozgalommá szélesült a
művészi eszköztár felfrissítését célzó
tevékenység, a korszerű szocialista és a
haladó nyugati drámairodalom köz-
vetítette a megújulás máshol már kidol-
gozott eredményeit, az eszköztár meg-
újításának legjobb eszközeit, módjait.
Átvétel volt ez, honosítás, hogy aztán
majd erre az alapra építve teremtődjön
meg a továbblépés lehetősége.

Rendező és színész

Már idézett könyvének előszavában ( A
színpadi rendező és munkája) Vidor Dezső a
rendező színházon belüli pozíciójáról
szólva azt írja, hogy „ . . . maga a
színésznép is általában téves, de leginkább
fogyatékos felfogással bír róla". Ez a
megállapítás, a megállapítás igazság-
tartalma rég a múlté: a „színésznép"

pontosan tudja, mi a rendező szerepe,
funkciója - az ő szempontjából is. Külö-
nösebb érvelés helyett elég arra a jól ér-
zékelhető vonzásra utalni, amit egy-egy
tehetséges rendező képvisel a színházban,
s ami a szerződtetések időszakában a
szóbeli, az írásbeli „megkeresésekben"
kézzelfoghatón manifesztálódik. Kettős
irányultságú, kölcsönös folyamat ez: a
színész a tehetséges rendezőt keresi, mert
társat, segítőt lát benne, saját művészete
gazdagítóját, és ugyanezek az indokok
munkálnak a rendezőben is. A folyamat a
maga egyedi tisztaságában természetesen
ritkán mutatható fel, érvényesülését
adottságok, lehetőségek határolják be, de
megléte tagadhatatlan.

Hogy a rendezőnek miért van szüksége

a művészi elgondolásait elfogadó, ma-
gáénak valló színészre, az már az első
pillantásra is logikus. Az viszont, hogy a
színész miért vonzódik a tehetséges ren-
dezőhöz, mintha kevésbé tűnne egyértel-
műnek. Elvégre a tehetséges rendező
egyben neves rendező is, saját hírnevével
könnyen elhomályosíthatja a színészt.
Nem lenne jobb a megbízható szakisme-
retű rendezőhöz szegődni, akinél tün-
dökölni, ragyogni lehet? Nem. A színész -
hogy nyilvánosan mit vall, az más kérdés
- nagyon jól tudja, hogy művészete
gazdagítását a jó rendező hathatósan se-
gítheti, s hogy a rendező hírnevének nö-
vekedése az ő művészi tekintélyét is erő-
síti. És ezért keresi - követi - a tehetséges
rendezőt.

Szakmai szállóige, hogy a színész csak a
saját szerepét ismeri, és nem tudja, miről
szól a darab. Ez így természetesen túlzás,
de mint minden túlzásnak, ennek mélyén
is van igazság. Nevezetesen az, hogy a
színész szerepcentrikus. Ez persze
természetes. Természetes, mert egész
alkotó munkája, a színházművészet
komplex alkotási folyamatában elfoglalt
helye, helyzete arra készteti, hogy az ál-
tala alakított szerepen keresztül élje meg
és teljesítse ki művészi vállalását. Ez vi-
szont könnyen társulhat túlzott beszűkü-
léssel, elrekesztő bezárkózással. Még ak-
kor is, ha ez a bezárkózás nem tiltakozást,
nem a színház - a rendező - törekvéseivel
szembeni elégedetlenséget fejezi ki. Oka
lehet a színészek leterheltsége, a tá-
jékozódás bonyolultsága, összetettsége;
ezek „kínálják fel" a könnyebb kiút
gyakorlatát.

És ez az a pont, ahol a rendező tartalmi
segítséget adhat a színésznek, ahol a ren-
dező és a színész közös alkotó munkája
megalapozódhat. A gyakorlatban ez az
együttműködés lehet rutinos, olajozott - és
alacsony hatásfokú. (Az író hozza a
darabot, a színész a maga kialakított
színészi eszköztárát, a díszlettervező a
díszletet, a jelmeztervező a jelmezt -
egyáltalán, mindenki beadja a maga rész-
alkotását - a rendező pedig összegezi, itt-
ott nyeseget egy kicsit, és már kész is a
produkció. Ez karikatúra is lehetne. De
nem az. Azért nem, mert ahhoz túl
gyakran találkozunk vele a komoly, a
többre hivatott színházi produkció álor-
cájában.) De ugyanígy ez az együttmű-
ködés lehet tartalmas, gazdagító is.

Rendező és színész alkotó együttmun-
kálkodása - durván és vázlatosan fogal-
mazva - három területre terjed, terjedhet
ki: a szerepértelmezésre, a szerepmeg

valósításra, a színészi művészegyéniség
gazdagítására, formálására.

A rendező szerepértelmezése elsőként a
szereposztásban jut kifejezésre, majd ezt
követi a szerepértelmezés együttes mun-
kája a színésszel. Ennek konkrét módját
több tényező határozza meg. Mindjárt
maga a darab. És itt ezer jellemző sorolha-
tó, attól kezdve, hogy történelmi drámáról
van-e szó vagy mai darabról , hogy
játszották-e már vagy sem . . . Ezek mind
befolyásolják a szerepértelmezési munkát.
Mint ahogy befolyásoló maga a színészi
adottság is. Az például, hogy milyen széles
- vagy szűk - a színész alapműveltsége,
mennyire érzékeny az elméleti
problémákra, mennyire tudatos vagy nem
tudatos művészalkat. Ugyanígy változatos
lehet a rendező és színész együttes
elemzése is. Lehet ez szöveges elemzés,
jelenetről jelenetre, mondatról mondatra
lebontó értelmezés, de lehet egy
presszóbeli beszélgetés vagy akár egy
meccsnézés közbeni gondolatcsere is.
Ami ehhez szükséges : a közös művészi
nyelv kialakítása. A szerepértelmezésben
és a szerepmegvalósításban is.

De itt álljunk meg egy pillanatra. A
felsorolás óhatatlanul időbeni sorrendet
szab, ami igaz is, nem is. Pusztán logikai
szempontból természetes, hogy a szerep-
értelmezés megelőzi a szerepmegvalósí-
tást. A gyakorlatban azonban nincs ilyen
merev szétválasztás: a szerepértelmezés
alakulásával együtt formálódik és alakul a
szerepmegvalósítás is, annak színészi
eszközei, módjai.

Ez az együttműködés egy meghatározott
céllal, valamely darab előadásának
jegyében jön létre a rendező és a színész
között. Ha azonban ezek az egyszeri al-
kalmak folyamatosan ismétlődnek, ha
tartós és folyamatos művészi kapcsolat
alakul ki rendező és színész között, akkor
megteremtődhet az alkotói együttmun-
kálkodásnak az a formája - tartalma -,
amit a művészegyéniség gazdagításának,
formálásának neveztünk. (Természetesen
az egy produkcióra szorítkozó alkotói
kapcsolat is magában hordja - hord-hatja -
ezt a formáló, gazdagító lehetőséget, mint
ahogy az is természetes, hogy a tartós és
teljes kibontakozás igazi tartalmi
lehetőségeit a folyamatos együttműködés
teremti meg.)

A színművészet komplexitása az alkotói
folyamat kollektivitását követeli meg. S
ez a kollektivitás mint tartós művészi
szövetség tartalmiságában a közös szín-
házeszmény vállalását is jelentheti. Ha pe-
dig rendező és színész együttműködése



ilyen tartalommal töltődik meg, akkor a
közös eszmény közös művészi nyelv,
stílus kialakítását igényli. És az együttes
munkálkodás épp ennek megteremtését
jelenti. Vagyis a művészegyéniség for-
málását, ilyen értelmű gazdagítását.

Itt azonban mindjárt egy újabb kér-
déssel találjuk magunkat szemben. Ne-
vezetesen azzal a kérdéssel, hogy a színész
különböző rendezőkkel dolgozik együtt, s
hogy vajon az a művészi szövetség, amit
egy adott rendezővel alakított ki, nem
akadályozza-e a másokkal történő
együttműködésben. A kérdésre egyértelmű
feleletet nem lehet adni. A színésznek
mint alkotónak vannak meg-határozott, a
sajátos művészegyéniséget jelző,
megteremtő eszközei, művészi módszerei.
Erre az alaprétegre azonban ráépül egy
mobilizálható, áthangolható másik réteg is,
amelyet a színész a más stílusú rendezővel
való találkozásban fölhasznál, s amely épp
formálhatósága révén megteremtheti a
szükséges alkotói kapcsolatot. Ezekben az
esetekben - és a döntő többség ilyen - az
együttműködés konfliktusmentes lesz. Ha
azonban az eltérés azt a bizonyos
alapréteget érinti, akkor az alkotói
kapcsolat vagy nem jön létre, vagy ha
mégis megkísérlik, akkor a konfliktus
aligha kerülhető el.

Mindabból, amit elmondtunk, logikusan
és egyértelműen az következik, hogy
rendező és színész együttműködésében a
vezető szerep a rendezőé. Ez, mert a
produkció legfőbb alkotója a rendező,
természetes. Elméletben. A mindennapok
gyakorlata azonban nem ilyen egysíkú,
Ahogy a színészek vonzódnak az
originális tehetségű rendezőhöz, ugyan-így
láthatjuk, tapasztalhatjuk nemegyszer,
hogy rendezők nagy színésznevek-
el próbálják „fedezni" magukat - már a

szereposztással biztosítani azt a sikert, mit
az elmélyült, eredeti alkotó munka hozhat
csak meg.

Rendező és közönség

próbák alatt a rendező a nézőtéren ül.
instrukcíóit, rövid magyarázatait innen
mondja, s csak ha egy-egy szituáció
részletesebb elemzését érzi
szükségesnek, agy épp „előjátszik"

valamelyik szí-észnek, akkor megy fel a
színpadra. Egyébként ott ül, ahol majd a
nézők ülnek, onnan nézi a színpadi
történést, honnan majd a nézők is.
Az alkotási folyamat természetes hely-

te ez, de ez a természetes helyzet akár
jelképként is értékelhető. Annak jelképe-
ént, hogy a színházművészet kivételes

erősségű közönségkötöttséggel rendel-
kezik, hogy a produkcióban testet öltő
alkotói törekvés közönségértékelése
egyetlen művészeti ágban sem olyan
egyértelmű - és drasztikus -, mint a szín-
házban. A könyvet kiadják, a filmet leve-
títik, a festményeket tárlatokon mutatják
be-a közönség pedig vagy elolvassa a
könyvet, vagy nem, vagy megnézi a fil-
met, a kiállítást, vagy nem. A visszajelzés
nem közvetlen, s ha valaki akar, a sta-
tisztikai adatok elől el lehet bújni. A né-
zőtér azonban árulkodik, dicsér vagy til-
takozik - és ez elől nincs hová futni.

A színház alkotói mint művészetük sa-
játosságát - tehettek volna mást? - elfo-
gadták ezt a szoros közönségkötöttséget.
Tudomásul vették, hogy a színház-
művészetben - a majd később megszülető
megértő és értő közönség reményében -
nem lehet elszakadni a mai nézőktől, a
nézők igényeitől, kulturális elvárásaitól.

Ezt a komoly és súlyos sajátosságot csak
tetézi az a tény, hogy a színház kö-
zönségigénye minden korban igen nagy
volt. Gondoljuk meg, egy ötszáz férő-
helyes színházat alapul véve, ahhoz, hogy
egy produkciót húsz alkalommal lehessen
bemutatni, legalább nyolcezer néző kell.
Ez persze csak elmélet. Legalábbis sokáig
az volt. A színház iránt érdeklődő nézők
szűkös táborát - vagyis a megfelelő
közönségháttér hiányát - a színház sokáig
a bemutatók gyakoriságával ellen-
súlyozta. (Színház és közönség kapcsola-
tának alakulását őrzi és jelzi az a tény,
hogy ellentétben a mai gyakorlattal, a múlt
században a nagy városokban voltak az
úgynevezett en suite színházak, és a kisebb
helyiségekben működtek a reper-
toárszínházak. A ma első pillantásra fur-
csának tűnő tény magyarázatát a színház
közönségháttere adja meg; az, hogy a nagy
városokban már tíz-húsz előadást lehetővé
tevő közönségréteg volt, más-hol pedig a
nem ritkán naponkénti új be-mutatóval
gyakorlatilag ugyanazt a szűk réteget
lehetett - és kellett - estéről estére
becsábítani a színházba.)

Ez a szoros, eleven kapcsolat a közön-
séggel mindig arra késztette a színházat -
a rendezőt-, hogy a közönséggel együtt
építse önmagát. A veszély - ma is még -
kettős. Az egyik - és ez azonnal érezhető -
az az elszakadás, amikor a színház előre-
szalad, fokozatokat, lépcsőfokokat hagy
ki, és közönsége nem tudja követni. A
másik veszély az, amikor a színház - a
rendező - rosszul méri föl közönsége
igényeit, kulturális szintjét, és a lehetséges
alatt teljesít, vagyis direktebb, köz

vetlenebb, művészileg kevésbé fajsúlyos
eszközöket használ - a teljesebb értés
kedvéért. E következményeiben rendkívül
súlyos tévedés közönségvisszajelzése már
nem olyan gyors, és nem olyan hatásos.
Igaz, így a színház a legértékesebb, a
színházat leginkább értő közönségrétegét
veszítheti el, de mert színvonalát önmaga
szállítja le, esélye van rá, hogy újabb né-
zők toborzásával a veszteséget - látszólag
- elkerülje.

A közönség kulturális szintjének, fo-
gékonyságának, érzékenységének,
asszociatív képességének ismerete nem
egyszerűen a darabok kiválasztásában ka-
matoztatható, de a művek színpadra
állításában is. Abban, hogy mely hatás-
eszközökkel teremthető meg a legtelje-
sebb élmény, abban, hogy milyen ritmikai
alapképletre épüljön az előadás, hol kell
lassítani, leállni vagy épp gyorsítani, hogy
mely összefüggések felismerésében lehet
hagyatkozni a nézőkre, és melyeket kell
kiemelten hangsúlyozni .. .

A szoros együttélés a közönséggel rég-
óta arra késztette a színház alkotóit, hogy
a „mi játszunk, ti pedig nézitek" falait
áttörve a közönséget bevonja a színpadi
történésbe. Tulajdonképpen már erre
mutatnak a görög drámák kórusai is. A
középkori játékok rezonőrei, a klasszikus
drámák bizalmasai pedig már egyér-
telműen arra törekednek, hogy a nézőt -
akár titkok kifecsegésével is - a történés
részeseivé vagy éppen cinkosaivá tegyék.
Hasonló funkciót képviselnek a
narrátorszerepek is. A huszadik század
színháza a nézők aktivizálásának egész sor
módját, formáját dolgozta ki. Köztük azt
is, amely már nem úgy akarja a nézői
aktivitást megteremteni, hogy a néző
bizalmát nyeri meg, hanem úgy, hogy
provokálja a nézőt.

A ma rendezőjének számtalan hatás-
lehetőség áll rendelkezésére. A kérdés
tulajdonképpen nem is az, hogy melyik-
kel mikor és hogy él, hanem hogy ezeket
a hatáslehetőségeket milyen célból akarja
felhasználni. Az, hogy mihez kéri a néző
bizalmát, az, hogy miért, mi célból pro-
vokálja.

És itt jutunk vissza ahhoz, amivel a
rendező és a közönség kérdéskörét beve-
zettük. A próbák alatt, mondtuk, a ren-
dező a nézőtéren ül. Az alkotási folyamat
természetes helyzete ez. De ez a természe-
tesség akkor igazi művészi lehetőség is
egyben, ha a rendező legfőbb célja, leg-
következetesebb művészi vállalása a ké-
sőbb ott ülők, a nézők legigazabb ér-
dekeinek képviselete.


