
BOTH BÉLA

Színész és rendező

Egy olvasópróba után

1. Ezt jól kifogtuk.
2. Ezt ki.
3. Hat hét nem a világ.
4. Csak éppen belegebedünk.
5. Nincs igazatok. Az tény, hogy a darab

nem jó. De ki tehet róla? Igaz, hogy nem
lesz sikere, de ilyen is volt már a törté-
nelemben. A lényeg az, hogy a figurák
jók. Meg kell csinálni. Ez a mi dolgunk. A
baj az, hogy nem hagyják a színészt
játszani. A baj az, hogy most majd jön a
nagy magyarázkodás, az ideológiai blabla,
s a végén az is elromlik, ami még jó is
lehetne. Az a baj, hogy nem a színészre
épül a színház. Hogy nem azt tartja
legdöntőbb feladatának, hogy
Felszikráztassa a színészt. De mit lehet
tenni? A végén mégiscsak mi visszük a
bőrünket

a vásárra. Ne csüggedjetek. Meg kell
próbálni a lehetetlent is. Na, viszlát! Ne
csüggedjetek!

1. Könnyű neki.
2. Isteni szerep; megint egy isteni szerep, s

még van szíve azt mondani: ne csüg-
gedjetek.

3. Meg lehet érteni.
4. Persze, hogy meg lehet érteni. Elvégre

mindent meg lehet érteni. És jól is lehet
élni. Egyeseknek. „Felszikráztatni a szí-
nészt!" 0, irgalom atyja! Na jó, ne szólj
szám Felszikráztatni a színészt!" Pá,
uraim.

i. Ezzel megint kitoltak.
2. Meg is érdemli. Sose tudta befogni a

száját.
3. Hát hagyták, hogy befogja? Édes istenem !
1. „Hagyták, hogy befogja?" Ez jó.
2. Jó. De nem nekünk. Jössz?
i. Maradok.

Cs ak színészeknek!

Nem tudok nagyobb gyötrelmet elkép-
zelni, mint egy rossz rendező keze alatt
dolgozni. A rossz rendező jellemzői:

a) kitűnő rendezőnek tartja magát,
b) maximálisan élni akar hatalmával,
c) sokat beszél,
d) tévedhetetlen,
e) ötletgazdag.
Ezek a tulajdonságok persze - nemritkán -

megtévesztik a színészeket, a kritikusokat is.
Az sem lehetetlen, hogy „alkotása" sikert ér
el, s a siker a hatásos és látványos
tulajdonságokkal együtt nevet, rangot, hitelt
biztosít a rendezőnek. Olykor nem is kevés
időre. Esetleg egész életére. De azért igazán
mégiscsak rossz rendező az illető.

A rossz rendező csodálatosan tud gyö-
nyörködni saját munkájában. A rossz rendező
élvezi, mikor instrukciókat ad, leginkább azt
élvezi, amikor „megmutatja" a színésznek:
mit kell csinálnia. (A jó rendező is
megmutatja, ha muszáj, de olyankor kissé
mindig szégyelli magát, mert tudja: a színész
számára - a jó színész számára - meg-alázó
az előjátszás lekopírozása.) A rossz rendező
szereti idézni önmagát, szeret ra-



gaszkodni elképzeléseihez, nem engedi közel
magához a kételkedést, folyton bízik, folyton
biztat, animál és agitál, könny és mosoly,
fáradhatatlan és sziporkázó, kimeríthetetlenül
optimista, maga az előre meg-tervezett
győzelem. S ha netalán megbukik, állva hal
meg: nem rajta múlt.

A rossz rendezőt sokan szeretik. Szere-tik a
rossz színészek, mert mindent meg-mond
nekik. Megmond és megmutat. Nem kell
mellette gondolkozni. Nem kell töprengeni:
mit, hogyan? Ő arra van, hogy döntsön, és ne
változtasson. ,A rossz rendező pedig nem
változtat. Es ez n a g y megnyugtató. Nem
kell új állásokon, új elképzeléseken meditálni.
A rossz rendezőt szeretik a „spilázó"
színészek : érzéke van az ezerarcúság iránt, és
hálás érte. A rossz rendező mellett viszonylag
nyugalmas az élet: soha nem fogy ki az
ötletekből. Tud adni tippeket. Meg tudja
szervezni az entrée-t és az abgangot. Még a
tapsrendet is. A rossz rendezőnek vannak
hívei a közönség körében is. A rossz rendező
munkájában a legritkább esetben lehet
csalódni. Mindenhez ért, mindent tud, biztosra
megy, kezdve a szereposztástól a hatásos
világításig és a lassú függönyig. A rossz
rendező aranyat ér.

És milyen a jó rendező?
A jó rendező - nem is olyan jó.
A jó rendező (ha van egyáltalán) elég sok

gyötrelmet tud okozni. Az ilyen ember jel-
lemzői :

a) hajlamos a kételkedésre,
b) nem tartja magát okvetlenül csalha-

tatlannak,
c) elégedetlen,
d) hajlik a változtatásokra, az újrakere-

sésre,
e) s mindezek mellett szigorú, precíz,

pontos és megvesztegethetetlen.
A jó rendező mellett többnyire nincs olyan

jó dolga a színésznek, mint a rossz mellett. A
jó rendező olyasmit kíván, ami méltatlan egy
felnőtt színészhez. Pontos és alapos
szövegtudást. Nem akarja megérteni, hogy a
próbákon tanulják meg a szöveget. A „jó"
rendező képes hangsúlyokon rágód-ni, s ma
felforgatni, amit tegnap beállított.

Keresgél és akadékoskodik. Olykor talán
maga se tudja, hogy mit akar. A „jó" rendező
ellensége a legbiztosabb, leginkább kipróbált
megoldásoknak, meg akarja fosztani a
színészt bevált hatáseszközeitől, akadályokat
gördít az útjába, néha úgy tűnik: ellensége
mindennek, ami siker, ami kézen-fekvő, ami
szép és jó. A „jó" rendezőt bizony sokan
nem szeretik.

És én nem tudok mégse nagyobb örömet
elképzelni egy színész számára, mint egy
valóban jó rendező irányítása mellett dol-
gozni.

Csak rendezőknek!

Engem mindig meglep az a vissza-visz-
szatérő kritikusi szemlélet (ami egyébként
teljesen megfelel a közönség elképzelésé-
nek is), amely a rendező tevékenységét
valamiképpen a dekoráció, a világítás, a
fényhatások megszervezésében és irányí-
tásában látja. No, persze a színészi játékban
is hajlandó a kritika némi rendezői
sugalmazást feltételezni. De inkább csak úgy
másodlagosan.

Ezzel a nézettel szemben a valóság az,
hogy a rendezői tevékenység legdöntőbb,
legjelentősebb része éppen az a "karmesteri"
művészet, amely az egyes szerepek
megvalósítóinak, a színészeknek a munkáját
bontakoztatja ki, irányítja, és hangolja össze.
Ez a rendezői munka a szereposztással
kezdődik el, s állandó küzdelemben folyik.
Küzdelemben éppen a színésszel, azzal,
akivel a „győzelmet" ki akarja vívni,
pontosabban vívatni.

Miért kell a rendezőnek harcolnia a
színésszel? Hiszen egyazon cél lebeg előt-
tük, ugyanazt akarják, azonos sikerre tör-nek
mindketten. Miért vetődik fel újra és újra a
kérdés: színész - vagy rendező? A közhely-
felelet: „Mert a színész szerep-ben
gondolkozik, a rendező viszont darabban."
Én azt hiszem, nem ilyen egyszerű az
ellentét. Inkább úgy fogalmaznám meg,
hogy a stratégiai cél - optimális esetben -
azonos, a taktikai megoldások kérdésében
viszont csaknem mindig eltérőek a véle-
mények.

Hányszor hangzott el már közvetlenül az



olvasópróba után a színészek részéről az
elmarasztaló vélemény: „Már megint pap!
Be vagyok skatulyázva!" Vagy: „Éppen
fordítva kellett volna kiosztani, a vak is
látja!" Ki ne találkozott volna még a zsör-
tölődő véleménnyel: „Meddig ülünk még itt
az asztalnál? Színpadra kellene már menni!
Elfecséreljük az időt! Így nem lehet
elkészülni! Teljesen felesleges ez a rengeteg
elméletieskedés!" Vagy : „Ezt ki se
elemeztük! Nem volt tisztázva! Meg kellett
volna beszélni!"

A próbák beosztása tekintetében is rend-
szeres a panasz: „Miért vesszük az egészet?
Ennek semmi értelme. Ez nem próba.
Szeretnénk már egyszer részletesen bele-
menni az egyes jelenetekbe." Es nemritkán,
ugyanannál a darabnál: „Még egy-szer sem
mentünk végig. Fogalmam sincs a harmadik
felvonásról. Egyszer már látni kellene az
egészet. Nem lehet állandóan megállni,
folyton ugyanazt nyaggatni. Így nem jutunk
a végére sosem!"

A súgó miatt kitörő folytonos konflik-
tusok ! A direkt és indirekt szidalmak :
„Miért nem segít? Látja, hogy tudom a
szerepet, de egy szót csak feladhatna, ha
megállok, nem?" Vagy: „Maga ne féljen,
csak súgjon nyugodtan, kitől tart? Ne legyen
ideges ! Magának nincs oka a félelem-re!" S
esetleg ugyanazon a napon, ugyanaz a
színész: „Miért súg? Nem látja, hogy tudom?
Mit hajt! Még nincs bemutató! Ilyen súgó
mellett nem lehet próbálni!"

Es az értelmezés elemei! Az egyes mon-
datok, az egyes hangsúlyok, a cezúrák, a
szünetek! Az érthetetlen szavak. Az ezek
miatt történő megállások. S az ingerültség,
ami az ilyen megállások nyomában szüle-tik.
„Miért kellett most emiatt megállni? Erre
később is ráérünk. Most még igazán nem
tartok ott, hogy ilyesmit meg tudjak
jegyezni. Majd ha már tudom a szerepet!" És
amikor elmúlt egy-két hét, s amikor
ugyanazok a hibák jelentkeznek, amit a
rendező most már múlhatatlanul szeretne
kijavítani: „Most én ezen már nem tudok
segíteni. Már annyira belém rögződött a régi,
hogy csak zavar, ha emiatt megállunk. Előbb
kellett volna, sokkal előbb!"

Így zajlik az élet, így folyik a munka,
váltakozó hangulatok közepette, haladva és
lemaradva, rettegve a hosszú próbaidő-szak,
s remegve a bemutató „váratlanul"
felbukkanó közelsége miatt. Minden nap
győzelem, és minden nap kudarc is egy-ben.
Az eredményért, a sikerért végzett közös
felkészülés során a nyílt csatározások
éppolyan gyakoriak a „harcostársak" között,
mint a jól leplezett ellentétek. S hogy ezek
vannak, mindkét fél tudja, és a darab-ra való
előkészület mellett, azzal párhuzamosan,
nemritkán egy másik mérkőzés is folyik - a
színész és a rendező között: melyik bírja
tovább idegekkel, melyik fog engedni,
melyik marad felül?

Es megjelenik a pedagógia. A rendező
érzi, tudja: nem érhet el jó eredményt, csak
ha kibékíti a színészt, ha megnyugtat-ja, ha
megszünteti ingerültségét. Tehát dicsérni
kezd, ráhagy, elnéz; a színész pedig vagy
készpénznek fogadja el a dicséretet, vagy
gyanakvó lesz tőle; kialakul a kölcsönös
őszintétlenség, a bizalom hiánya s egyúttal a
bizalom túlzott hangoztatása is. A légkör
meg van mérgezve. Az atmoszféra
rohamosan romlik. Végletes, lesújtó véle-
mények fogalmazódnak meg itt is - ott is.
Páni félelem keríti hatalmába a darab sze-
replőit (a rendezőt nem kevésbé), elérkezik a
bemutató.

A tragikomikus befejezés - ha tegyük fel:
siker van - az, hogy minden alkotó meg van
győződve róla: ő, kizárólag ő verekedte ki
ezt a sikert, annak ellenére, hogy ez a színész
játszotta (ez a rendező rendezte). S a
premierbanketten semmi akadálya sincs
immár, hogy hálásan és a teljes őszinteség
látszatával köszönjék meg egymásnak
mindazt, amit a próbák folyamán végeztek,
egymásért és a közös ügyért.

Színész v a g y rendező?

A mi színházi hagyományaink úgy ala-
kultak, hogy a színész nagyságának, nép-
szerűségének magaslatára csak egészen
kivételes esetekben jutott el (ha egyáltalán
eljutott) egy-egy rendező. Közönségünk előtt
sokkal ismertebb a színész - s nem is. csak az
egészen kiváló -, mint a rendező, ha.
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gészen kiváló is. Van ebben a jelenségben
ok természetes, magától értetődő motívum.

színészt látják hivatása gyakorlása köz-
en, a rendező munkájáról sokszor csak
omályos vagy teljesen téves nézetek ural-
odnak, propagálása messze elmarad a
zínészeké mögött, a produkcióból vajmi
ehéz kihámozni egy kívülállónak: mi benne

rendezői erény, mi a színészi. Mind-ez
zonban egyáltalán nem tragikus. Tragi-
omikussá lesz viszont a dolog, amikor
gyik-másik kritikusunk a rendezőuralom
úlkapásairól, elterebélyesedéséről nyilat-
ozik, s akarva-akaratlanul visszafelé for-
atja az idő kerekét, arról a korszakról áb-
ándozva, amikor még a rendező személye és
evékenysége ismeretlen fogalom volt a
zínpadon. Mintha a commedia dell'artét
ellene visszasírni az írott drámák elural-
odása miatt vagy bármilyen alacsonyabb
okú társadalmi szervezettséget a magasabb
okú ellenében! A rendező: a színház fejlő-
ésének döntő jelentőségű produktuma; a
endezői tekintélyt és hatalmat, a rendezés
űvészetét nem elítélni, hanem növelni kell

zínházművészetünk fejlődése érdeké-ben.
Természetesen ezzel együtt kell járnia a

endezői felelősség növekedésének is.
A rendezőre a modern színházban rend-

ívüli feladat hárul, jogainak és kötelessé-
einek mértéke arányban kell hogy legyen
eladata nagyságával. A dráma, a darab
lapvető fontossága mellett (amit én semmi
setre sem vagyok hajlandó kisebbíteni) a
egtöbb a rendezőn múlik. A rendezőn, aki
ersze tehetséges, felkészült színművészek
élkül csak katonák nélküli hadvezér, ze-
ekar nélküli karmester; de tehetséges,
elkészült és koncepciózus rendező nélkül
arab és színészek is csak gyengébb minő-
égű produkcióra képesek - elvileg és gya-
orlatilag egyaránt.

A rendező felelősségtudatán múlik nem-
sak a darab sorsa, az egyes színészeké is. A
endezőt számos oldalról kell bírálni.

egértette-e a darabot, s életre keltette-e?
Én ehhez hozzátenném: a darabot keltet-te-e
letre?) Megkereste-e és megtalálta-e azt az
dott körülmények között elképzel

hető legjobb, leghatásosabb koncepciót, meg-
jelenítési formát, amely a darabot leginkább
önnön értékei alapján szólaltatja meg? A
színészeket „fel tudta-e szikráztatni", szintén
saját képességeik maximális kibon-
takoztatása útján? Tudott-e a mához szól-ni,
anélkül, hogy hamis aktualizálással csapta
volna be a közönséget? Előre vitte-e a
produkcióval a színházat? Megtett-e mindent
(s ez a minden jelent-e egyáltalán valamit) a
saját képességeinek, módszeré-nek,
fejlettségének fokozása érdekében? S
mindezeken túl (a darab, a színház, a maga s
a színészek érdekeinek szolgálatán túl) tett-e
egy lépést előre távolabbi, társa-dalmi célok
szolgálatában? Ezekre kell felelnie a
rendezőnek. Nem nyilatkozatban. A
munkájával.

Ilyen igényt a rendezővel szemben! És
egyben kezébe adni a maximális hatalmat,
ami színházi produkciók létrehozásához
szükséges. A színész-rendező ellentét pedig
olyan ütemben fog megszűnni, amilyen
ütemben a fejlődés elsorvasztja színházi
életünkből az önzést, a szűklátókörűséget, a
kényelmet és a gőgöt; s amilyen ütem-ben
megszilárdítja az értelem, a kölcsönös
megbecsülés s az önmagunkkal szemben
támasztott igény megnövelésének eszméit.

AZ EGYETEMI SZÍNJÁTSZÓSTÍLUS

gyors megváltozását mutatta a harvardi

Dráma-Club előadása. Thomas Middleton

„Nők, óvakodjatok a nőktől!" (Women

Beware Women) című tragédiáját mint az

erény és a bűn élethalálharcát mutatták be. A

közönség már-már a bűn és kicsapongás

mellett szavazott, amikor a darab végén az

erkölcsről prédikáló püspök váratlanul és

félreérthetetlenül ajánlatot tett a

ministránsfiúnak.




