BOTH BÉLA

Színész és közönség

Provokáció
Azt szeretném, ha sokan olvasnák el, amit most
leírok. Ha szelíden kezdem: nem érem el a célom.
Tehát provokálok. Ki akarom hívni, fel akarom
ingerelni az olvasót - színészt, rendezőt, igazgatót
- a demokratikus színház érdekében. Azért
szeretnék szót emelni, amit mindnyájan akarunk,
aminek valamennyien hívei vagyunk, s aminek
sokszor
mégis
akadályozzuk
a
teljes
kibontakozását. Persze nem készakarva, s oly-kor
úgy, hogy nem is nagyon tudunk róla.
Most nem a színház szervezeti, szerkezeti felépítésében és „hivatali" működésében fellelhető
antidemokratikus
jelenségeket
szeretném
szellőztetni. Illetve elsősorban nem ezeket. A
művészi produkciókban, az „alkotásokban"
megbúvókról akarok szót ejteni. Azokról, amik
közvetlenül a közönség elé kerülnek, s amiken
elsősorban áll vagy bukik, hogy igazában demokratikus-e a színházunk vagy sem. És erről ám kövezzenek meg - mindenekelőtt mi tehetünk
és mi tehetünk: a szakma.
Demokratikus színház
Mi az, hogy „demokratikus színház"? „A
színház mindenkié. Természetesen a közönségé, a
népé; akkor demokratikus, ha a közönség szereti,
ha megtölti, ha bérletet vesz, ha jól érzi magát
benne." Igaz. És mégsem igaz. Nem ez az
egyedüli meghatározója a „demokratikus-nak".
Az elmondottakon túl van még egy kritériuma: a
nép érdekét kell szolgálnia. Azzal, hogy nevel.
Nevel, oktat, ízlést csiszol, tudatot formál,
gondolkozásra késztet, állásfoglalásra ösztönöz.
Hogy szórakoztatnia is kell? Természetes. És nem
is csak úgy, hogy egyszer ezt, másszor azt:
mindig szórakoztatnia kell. Akkor is, amikor
nevel, amikor tudatot formál. Nem veheti át a
tudomány feladatát, speciális tennivalója éppen
az, hogy a tudományétól el-térő, művészi, vonzó,
szórakoztató formában, a nép számára érthetően,
érthetőbben kell nevelnie. »Nem középiskolás
fokon", nem is direkt módon, de nevelnie kell. És
tömegeket kell ne
velnie - éppen a tömegek érdekében, persze
ugyanakkor saját maga, a színház érdekében is.

Ellenvetés és vita
„Ezek mind tudott dolgok. Ezeket már százszor
hallottuk. Ebben semmi új nincs. Miért kell ezt
ismételni?" Azért kell ismételni, mert ha sokszor
el is hangzott már: a gyakorlatban még nem
valósult meg eléggé. Azért kell ismét el-mondani
vagy újrafogalmazni, mert az elmélet-ben
elfogadott és a gyakorlatban alkalmazott nem fedi
eléggé egymást. Vagyis: a definiálásban
egyetértés van, de a kivitelezésben nincs
egyetértés. Elméletek születnek: „Ahhoz, hogy
nevelhessek, előbb közönséget kell teremteni";
„előbb szórakoztatok egy kicsit, aztán majd formáljuk a tudatot" stb. Csakhogy az ilyenfajta
elméletek mindegyike önáltatás. Ki-ki ellenőrizheti: a tartalmatlannak, a talminak tett engedmény soha nem növeli az értékes esélyeit. A
hasznosnak időleges félretétele - akár jószándékból, akár naivságból történik - mindig a
haszontalan malmára hajtja a vizet. Ezt a törvényszerűséget felismerni és hangsúlyozni talán
soha nem volt annyira fontos, mint éppen most,
az új gazdasági mechanizmus idején. Mert ha
elsőrendűen nem is befolyásolja a szín-házat,
fuvallata mégiscsak megérinti valamenynyire, s
amikor a bevétel fokozása együtt jár a nézőszám
növelésével is: nem mindig és nem könnyen
vállalja a kockázatot, akire tartozik. Mert hát
ugyan miért is vállalja?
A demokratikus színházért !
Akadályverseny
Ahhoz, hogy a bevallottan vagy eltitkoltan
magasabb igényű színjátszás egyúttal szórakoztasson is, „lebilincselő" vagy „felszabadító", de
mindenképpen vonzó hatást fejtsen ki, sok mindenre van szükség. Mindenekelőtt azonban arra,
hogy közérthető legyen. A közérthetőség fogalmán már nagyon sokat vitáztak. Vulgáris értelmezését, azt, hogy primitívet értsek rajta,

éppúgy nem tudom elfogadni, mint az ellenkező
végletet, amely kizárólag a közönséget teszi
felelőssé a meg nem értésért, mondván: a modern
művészet nem szabhat határt önmagának, önnön
látomásainak és sejtéseinek. „Én - én vagyok" mondja a művész, „és aki szeret - követ".
Csakhogy a színházban az esetleges „nem
követés" nagyonis láthatóvá, érzékelhetővé lesz.
És kongó nézőtér előtt a „nehezen érthetőt" sem
olyan öröm játszani. (Filmen, rádióban, televízióban valamelyest elviselhetőbb : aki előad, aki
játszik, nem érzékeli közvetlenül a néző hiányát
vagy a figyelem lanyhulását.)
No de jelenleg még nem kong a nézőtér, s tegyük fel, hogy maga a darab a „közönséges" néző
számára is érthető. Már amennyiben eljut-nak
hozzá a szavak, a mondatok: amennyiben
nyomon tudja követni a cselekmény menetét. De
- sajnos - színházainkban nem ritka jelenség
ennek a fordítottja: színészeink beszéde gyakran
és sok helyen olyan halk, hogy csak nehezen,
hézagosan lehet megérteni. Számos előadást tudnék idézni - Budapesten és vidéken egyaránt -,
amelyben nemcsak egyes replikák, egész jelenetek mennek veszendőbe amiatt, hogy az avatatlan
(a darabot nem ismerő) néző valóban csak néző
marad, mert a „közvetlen", „természetes",
„életszerű" beszédből képtelen meg-érteni: miről
is van szó. Az a gyanúm, hogy ezt az egyre
inkább elharapódzó jelenséget - legalábbis
részben - egy jóhiszemű tévedés okozza. Az
tudniillik, hogy színészeink azt hiszik: ez a
modern. Pedig bizony ez egyáltalán nem modern,
csak naturalista, vagyis éppenhogy túl-haladott s azonkívül még tapintatlan is. Bizonyos
közönyösség mutatkozik meg abban, ha a színész
számára édes mindegy: vajon a nézőtér távolabbi
pontjain ülők hallják-e egyáltalán, amit mond.
Tessék csak megfigyelni, milyen nehezen kelnek
el a hátsóbb sorok. Tessék csak megfigyelni azt a
köhögés-zuhatagot, ami időn-ként elárasztja a
nézőteret. Higgyék el: nem kizárólag a tömeges
légcsőhurut az okozója. Nagyon sokszor így adja
tudtul a néző: nem érteni, miről diskuráltok ti ott
a távolban!
Tudom én jól: nem minden színházunk
akusztikája tökéletes. Azt is tudom: volt idő,
mikor a zengő pátosz, a falakat remegtető hang
volt a divat. De a múlt divatja volt az a gyakran
motyogásnak ható „kávéházi" közvetlenség is,
ami sok előadásunkban még ma is makacsul tartja magát. Annak a színháznak, amely estéről estére több száz nézőnek akar érthető, nyomon
követhető, részletszépségeiben is hatni tudó
tanulságos szórakoztatást nyújtani, meg kell

teremtenie - szívós munkával - azt a valóban
modern színpadi beszédet, amely precíz, de nem
tudálékos; árnyalt, de nem öncélú; szép, de nem
tetszelgő; hatásos, de nem hatásvadászó; intim, de
nem érthetetlen - egyszóval legfőbb kifejezési
eszközünk korszerű változatát.
Intermezzo

Kénytelen vagyok megállni egy pillanatra,
hogy szubjektív vallomást tegyek. A mi színpadi
beszédünk ügyét néhányszor én már megpróbáltam közüggyé tenni. Egy-egy vitán, egyegy értékelésen szóba hoztam már ezt a kérdést. S
mindig azt tapasztaltam: nem túlságosan ér-dekli
ez színjátszásunk gyakorló művészeit. Sem a
színészeket, sem a rendezőket. Többnyi-re
elsiklottak a dolog mellett, vagy - még inkább lekicsinylő mosollyal nyugtázták az elhangzottakat, mintegy értésemre akarván adni: ez
szép, de nem lényeges. Bevallom: én változatlanul lényeges kérdésnek tartom a színpadi
beszéd kérdését. Az a véleményem, hogy mindaddig, amíg erre rendezőink és színészeink nem
fognak nagyobb gondot fordítani (és nem kampányszerűen), magunk állítunk komoly akadályokat - a színpad és a nézőtér közé.
Következetlenségeit

Maradjunk a beszédnél, de nézzük egy réteggel mélyebben a kérdést. Régen túl vagyunk annak a vitatásán, hogy van-e szüksége a színésznek műveltségre. Ügy hiszem, ma már egyetlen
színészünk sincs, aki erre a kérdésre ne így felelne: „Ez természetes". Persze, a műveltség
fogalma olyan tág, hogy naiv követelés lenne
bárki részéről is, ha annak minden részterületén
egyforma vagy akár csak megközelítően is
ugyanakkora jártasságot igényelne színészeinktől.
Az azonban már - úgy gondolom - nem túlzott
kívánság, nem naiv feltételezés, hogy a beszéd és
a nyelv, az anyanyelv területén a színésznek (és a
rendezőknek) példamutatóan jár-tasaknak kell
lenniök. Kiknek inkább, ha nem nekik? Kik
adjanak példát, ha nem ők?
Ülök az előadásokon. El vagyok bűvölve nagyszerű művészeink remek alakításaitól. S egyszerre csak ezt hallom: „Ebben a helységben" (a
szobáról van szó). Megborzadok. Ez az ember
nem tud magyarul. Vagy ezt hallom: „Egyenlőre
nincs ok a félelemre." Van - mondom én -,
egyelőre bizony van! Ülök tovább, magamat
szégyellve, bár már egy kissé kevésbé tetszik az
illető művész. Megüti a fülem egy kérdőmondat.
Illetve csak az akarna lenni, de nem tud. Mert aki
mondja, nem tudja, hogyan kell

mondani. Valami se kérdés- se kijelentésféle jön
ki a száján. Istenem - nyöszörgök magamban: hát
miért nem tud ez kérdezni? Még jobban figyelek.
A színész most éppen háborog. Szemrehányást
tesz a partnerének. Azt mondja: „Már egy órája
várok arra a telefonra." Így. Jól megnyomja az
„egy" szót. Mintha azzal valami nagyot,
elviselhetetlent akarna kifejezni. Teremtőm! morfondírozok -, miért nem az órát nyomtad meg,
te szerencsétlen, azzal sokat mond-tál volna, azzal
azt fejezted volna ki, hogy már hatvan perce
vársz, de így, az egy óráddal csak azt adtad
tudtomra, hogy műveletlen vagy. Bár maradtam
volna inkább otthon! - sóhajtom, mikor a színész
azt mondja váratlanul: „Bár maradtam volna
inkább otthon."
Ilyen közjátékok játszódnak le bennem előadások alatt. Bennem ilyen közjátékok játszódnak 1e, de talán nem mindenkiben. Más néző-ben
talán csak valami furcsa kis zavar támad, talán
csak sejlik benne valami, pontosan nem tudja
meghatározni, mi zavarja, de zavarja. És ha
tévedek: az még rosszabb.
Csak azért mondom el mindezt, hogy érzékeltessem: beszédünk, nyelvhasználatunk korántsem olyan tiszta, helyes, magas színvonalú,
mint amilyennek lennie kellene. S miközben a
játékteret modern jelzések határolják, miközben
tiszteletre méltó (olykor már nem is annyira
tiszteletre méltó, inkább nevetséges) igyekezet
mutatkozik meg abban, hogy a dekoráció valami
más legyen, mint a lomha valóság, azonközben a
beszéd, a gondolat hordozója telis-tele a tegnap
beidegzettségeivel, a rossz helyen alkalmazott
cezúrákkal, a fölös névelőkkel vagy az elhagyhatatlan névelők hiányával, az értelmet
félrekanyarító hangsúlyokkal, a lompos, jellegtelen töltelékszavakkal, a szokvánnyal... a
naturalizmus megannyi jellegzetességével. A világot jelentő deszkákon egyazon pillanatban két
egymásnak ellentmondó világ!
Ki mit szeret ?

Bármennyire hangsúlyoztam is a beszéd fontosságát, azért tudom én azt, hogy a beszéd nem
minden. Egyéb is van. Egyéb is van, amire
érdemes volna jobban odafigyelni. Nem másnak:
nekünk magunknak. A saját modorosságainkra.
Mintha ebben a kérdésben is két egymással
homlokegyenest ellenkező, két, egymást kizáró
felfogás uralkodna egyidőben. Az egyik (az, ami
tetszetősebb, amit szívesen hangoztatunk): „Az
egyéniség felmérhetetlen jelentőségű, talán több
még a tehetségnél is, igazában ez hat, ez győz." A
másik (amit nem

szokás nagydobra verni): „Kialakítok egy tartásformát, egy gesztusrendszert, s ezzel biztosítom az egyedi megjelenést, ez lesz az én
egyéniségem."
Ez az utóbbi nagyon szomorú dolog, mert
igazában éppen annak hiányát árulja el, aminek
megléte felől akar meggyőzni. Az igazi egyéniség: teremtő erő, amely újabb és újabb megjelenési formákban fejezi és éli ki magát. Az előre
megkonstruált gesztusrendszer ideig-óráig megtévesztő lehet, de előbb-utóbb leleplezi kitalálóját, éppen állandó ismétlődésével. Sémák kerülnek ki a műhelyéből egyedi alkotások helyett
annak, aki erre a „neki jól álló", kiagyalt
gesztusrendszerre teszi fel a művészetét. Jól
megél belőle egész pályafutása alatt, csak éppen
adósa marad a közönségnek (és önmagának)
azzal, amit az igazi (és igaz) művész nem fojt-hat
el: az állandóan újat alkotás gyönyörével.
Alapjában ez nemcsak formai kérdés, legalább
annyira etikai is. Mit szeretek jobban a
művészetben? A kipróbált eszközökkel több bizonyossággal kicsikarható sikert-e vagy az új,
még nem biztosan beváló eszközökkel való kísérletezést? Valóban egyéniség, pontosabban
jellem kérdése: ki mit válaszol rá.
Félremagyarázni természetesen mindent lehet.
De a tudatosan félremagyarázókkal szem-ben
úgysem lehet győzni a vitát. Az alapvető eb-ben
a kérdésben is az: mennyire becsülöm a
művészetet (és a közönséget), mennyire becsülöm önmagamat? Megelégszem-e azzal, hogy
szériában gyártott eszközökkel (formákkal) operáljak egy olyan szférában, ahol a forma, a megvalósítás eszköze maga is tartalom?
Hol tartunk?

Színházművészetünk megítélésében hajlamosak vagyunk a szélsőségekre. Vagy egekig
magasztalni vagy a sárga földig ledorongolni. De
nemcsak az egésszel, a részmegnyilvánulásokkal
is gyakorta tesszük mi magunk ugyanezt. Az
arányok reális megtartásánál mintha jobban
vonzana a rapszodikus és túlzásokba torkolló
ítélkezés. Én most nem a kritika véleményéről
beszélek, inkább a magunkéról, magának a szakmának a véleményéről.
Úgy gondolom, reális, ha azt mondjuk: színjátszásunk sokat fejlődött. Vannak valóban kimagasló eredményei, vannak közepes megnyilvánulásai, s vannak természetesen gyönge produktumai is, de az általános színvonal egészségesen emelkedett. Ez a megosztás nem mindig és
nem okvetlenül különböző színházak között
jelentkezik, hanem az egyes színházakon belül is.

Van azonban egy olyan szempont, amelyből
nézve előadásaink nagyobb része még meglehetősen sok kívánnivalót hagy maga után. Ez az
egyes produkciókban fellelhető egyenetlenség.
Az építkezés biztonsága, az egyes részek azonos
mértékű kidolgozottsága, a precizitás, a minden
elemében egyenlő gonddal történő megmunkáltság, csiszoltság az a tényező, amivel előadásaink többségében még növelhetnénk a színpadi alkotás hatásfokát. Ha ez a megállapítás
(nem fellebbezhetetlen bíróként teszem) elfogadható, meg kellene szívlelni: min múlik
mindez, s miképpen lehet továbbfejlődni e téren
is.
Meggyőződésem, hogy nem a képességekben
van az ok. Tehetséggel, fantáziával győzzük.
Energiával is. Az ok a mi színjátszásunk számos
etikai rendellenességében rejlik.
Például: tudunk-e jól, helyesen tanulni? Mi-kor
kezdjük? Mikor hagyjuk abba? Mennyit
szánunk rá? Mennyi időt és energiát tartunk
egyáltalán érdemesnek a tanulásra szánni ? Gyakorlunk-e rendszeresen? Felkutatjuk-e a szerepben elrejtett nehézségeket? Próbálgatunk-e
különböző megoldásokat? Kihasználjuk-e a próbák minden percét? Intenzíven próbálunk-e?
Mikortól kezdve próbálunk „igazán"? Alkotó
módon kezdünk-e hozzá egy új munkához ? Nem
vész-e kárba jelentékeny idő amiatt, hogy fenntartásaink vannak a darabbal, a szereppel kapcsolatban? Nem engedjük-e meg magunknak,
hogy gondolkozásunkat, szellemi energiánkat
túlságosan is lefoglalja saját személyünk? Magyarán: nem foglalkozunk-e többet önmagunkkal, mint a feladattal, amely előttünk áll? Nem
mérgezi-e meg túl sok percünket a hiúság ? Nem
köti-e le túl sok időnket az intrika és az intrika elleni védekezés? Van-e mondanivalónk? Van-e
más célunk is a színjátszással, mint saját sikerünk biztosítása?
Mindnyájunk szerelme a színház (nem nagyon
régen a válságáról beszéltünk) úgy tetszik: él,
egészséges, győzelmet aratott. Fejlődésében,
eredményeiben sokan részesek. Ha ez a
töprengés, amit papírra vetettem, bárkit is megbántana: őszintén sajnálnám, nem ez volt a célom. Ha gondolkozásra késztetne valakit is színjátszásunk soraiból: örülnék neki. Tisztelet a kivételnek, akire semmilyen szempontból nem
vonatkoztatható. Es még inkább tisztelet azoknak, akik, ha magukra vonatkozónak tartják is
valamely észrevételét, nem bántódnak meg; inkább arra szánják rá magukat, hogy fokozott
igyekezettel munkálkodjanak az igazán demokratikus színház kialakításán.

H E GE D Ű S GÉ Z A

Különvélemény
Aba Sámuel ügyben

Gabányi Árpádnak, a hajdani jóemlékezetű
színész-írónak Aba Sámuel című drámáját a kritika
- mint közismert - úgyszólván egyhangú
elutasítással, lebecsüléssel, szinte fitymálással
fogadta. Jómagam valamikor régen olvastam ezt a
drámát, és nem volt rossz emlékem róla. Most
elolvastam a kritikákat, és ezek után tagadhatatlanul nagy lelkierő kellett ahhoz, hogy mégis
megnézzem. Azután részem volt egy igen kellemes
színházi estében, egy jó dramaturgiai meggondolások alapján felépített, példaszerű rendezésben, néhány kifejezetten kitűnő színészi alakításban . . . És most úgy ülök az újra elolvasott
kritikák előtt, mintha íróik egy másik dráma másik
előadását látták volna, és az a kínos érzés kerülget,
hogy ha színikritikusaink így kritizál-nak, akkor
vagy én nem vagyok alkalmas arra, hogy felső
fokon tanítsam a drámatörténetet (pedig ezt teszem
élethivatásszerűen), vagy kritikusaink nem
alkalmasak arra, hogy véleményt mondjanak
színházról és drámáról (holott azt teszik
élethivatásszerűen). Pillanatnyilag tehát fel vagyok
háborodva az egész kritikai közszellem ellen, és
engedtessék meg nekem, hogy el-lentétben kritikai
életünk
összehangzó
véleményével,
különvéleményemet az alábbiakban fogalmazzam
meg. Egyben kérem a magukra adó kritikusokat,
szálljanak vitába velem, ha úgy vélik ezek után is,
hogy igazuk van.
Gabányi nem volt nagy író, de nem volt rossz
író sem. Drámaírói működése a hazai romantika
millennium-korabeli utolsó hullámához tartozik.
Ebből a korból igen kevés olyan drámánk van,
amelyet olykor felújítható hagyománynak tekinthetnénk. Gabányi drámái közül legalábbis ez az
Aba Sámuel ilyen. Cselekménye érdekes és
fordulatos, két igazán jó szerep van benne, nyelve
kifejezetten szép, pszichológiája nem képtelen,
morális mondanivalója maradandóan értékes.
Drámatörténetünk
kontinuitása
érdekében
szükséges néha-néha ebből a fejlődési korszakból
is felújítani valamit. Az Aba Sámuel alkalmas erre.
És nem feledjük el, hogy drámairodalmi kincsünk
nem olyan gazdag, mint költésze-

