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Az eltűnt előadásfelügyelői
jelentés

Nemrég több ízben is megnéztem egy szá-
momra kedves darabot. Azt tapasztaltam, hogy a
játékban a bemutató óta lényeges változások
következtek be, melyek kihatottak az előadásra.
Elkértem a színházban vezetett előadásfelügyelői
naplót. Szerettem volna önmagamat ellen-őrizve
megtudni valamit a változások okáról.

Ebben az esetben a változásokra az elöadás-
felügyelök jelentéseiből nem kaptam választ, sőt
még csak utalást sem. Szerintük minden
ugyanúgy történt a színpadon, mint a premieren.
Hirtelenjében megpróbáltam visszaemlékezni
azokra az előadásokra, amelyeknek elő-
adásfelügyelője voltam, és szégyenkezve kellett
beismernem, hogy magam is sok megváltozott
elöadást láttam, lényeges módosulásokat, melyek a
rendezés ellenére, sőt, a színészek ellenérre szü-
lettek. S a módosulás okát magam sem mindig
rögzítettem.

A színház a bemutatón kész produkcióval,
befejezett színházi alkotással jelentkezik. A szí-
nészek, a rendező és munkatársai a bemutató
napjára szigorúan összehangolt, zárt világot te-
remtenek: a drámához és az előadáshoz illö
játékstílust, díszleteket, jelmezeket, zenét, vilá-
gítást, maszkot, vagyis a színházi alkotást,
melybe „belekalkulálják" a nézőt is.

A nézőtéri jelenlét és az előadásban való rész-
vétel közt lényeges a különbség, és a színházi
alkotás ennek a részvételnek biztosítására törek-
szik. Megtörténik, hogy a közönség nem vesz
részt a játékban, a nézőtéri feszültség hiányzik,
ellentétben az előző élőadásokkal. Ilyenkor
mondja a színész, hogy ma rossz a közönség.
Valóban a nézők miatt billent volna meg az elő-
adás egyensúlya?

Régi színházi tapasztalatot összegez Michael
Redgrave az előadás ritmusváltozásáról. szólva:
„Bizonyos idő után a színészek hajlamosak meg-
feledkezni a drámai szituációról". Előre tisztában
vannak a fordulatokkal. Olyan hangnemben
kérdeznek, amelyből világos, hogy tudják a vá-
laszt. Vagyis nem az első előadást játsszák, ha-

nem annak egy halványabb kópiáját. Persze, még
sorolhatnánk az eseteket, melyek a változásokhoz
vezetnek.

Mindeddig kész színházi alkotásokról beszél-
tünk. Megtörténik azonban, hogy a darab egyik
szereplője nem készül el a premierre. Nemrég így
nyilatkozott egyik nagyon tehetséges fiatal
színészünk: „Eljött a főpróba, és eljött a premier.
És még mindig csak próbáltam, próbálkoztam. És
így van ez még a tizedik előadáson is; minden
alkalommal valami új, valami más szüle-tik." Ez
rendkívüli eset, de ilyen is megtörténhet. Ebben az
esetben az előadás mindig a színész aznapi
diszpozíciója szerint módosul.

Az esetek többségében azonban valóban a kö-
zönség bírja rá a változtatásra a színészt. Elö-
fordul, hogy a közönségszervezők közös munka-
helyről toborzott nézökkel töltik meg a szín-házat,
akik egész napjukat együtt töltötték, és ennek
megfelelően figyelmetlenebbek, hosszabb idő
után melegednek fel, nehezebben fogja meg őket a
színpadi alkotás varázsa. Magatartásuk feszesebbé
teheti a színészi játékot, és ennyi elég ahhoz, hogy
megbomoljék a játékelemek egyen-súlya. A
színész minden este azzal az alkotói közérzettel
lép a színpadra, melynek segítségével meg akarja
győzni a nézőt, hogy mindazt, amit mond és tesz -
első ízben mondja és teszi. Az alkotói közérzet
igen tapasztalt és kifinomult esz-köze a
színésznek. Természetesen elöadás közben is
működik, felfogja a nézőtér felől érkező jelzé-
seket, nemcsak a köhögést, mocorgást, hanem a
kevésbé észrevehetőeket is. Ha veszélyt érez, ez
nyomban kényszeríti a színészt, hogy pozíció-
jának megőrzése végett, hatáskeltésből
„rájátsszon". A színésznek ez a lépése
megengedhetetlen engedmény a nézőknek, ezzel
elfogadta irányításukat, mondhatjuk úgy is:
rendezői utasítást kapott a nézöktől, és ennek
megfelelően cselekedett.

Az előadásfelügyelő feladata lenne a tizedik,
huszadik, ötvenedik előadáson a tévedések, vál-
tozások, kihagyások,, zavarok feljegyzése, hogy a
következő előadáson ne kerüljön sor ezekre. Az
előadásfelügyelő az eredeti színpadi alkotást, a
premieren bemutatott produkciót védelmezi, és
soha nem annak mechanikus reprodukcióját.
Persze, az elöadás alatt előnytelen helyzetben van,
mert ekkor csak a közönség „intézkedik", míg ő
csupán megfigyel, összehasonlít, értékel, és
miután mást nem tehet, feljegyzi a tapasztaltakat.
A lelkiismeretesen végzett előadásfelügyelői
munka jelentőségét nem tagadhatjuk. Utoljára
említem, valójában elsőnek szerettem volna: a
színháztörténeti szempontot. A sajtóban fel-



lelhető kritikáknak és a színház önvizsgálatának,
vagyis az elöadásfelügyelöi jelentéseknek egybe-
vetése közelebb vihet bennünket egy-egy szín-házi
alkotás megközelítően hű felidézéséhez.

Ennek igazolására példaképpen hadd idézzek
néhány elöadásfelügyelöi jelentést. A Nemzeti
Színházban a háború elötti években bevezették az
előadásfelügyelöi jelentéseknek azt a formáját,
amelyben részletesen leírták, elemezték a napi
előadást, a színészi játékot, a műszaki munkát, söt
a nézőtér hangulatát. A jelentéseket a rendezök,
játékmesterek és az elöadásfelügyelöi státuszban
működő négy rendezőasszisztens írta. Elvétve
néhány fiatal színész is kapott ilyen természetű
megbízatást. Lapozgassunk az 1940/41-es évad
jelentései között.

A Nemzeti Színházban Gozzi Három narancs
szerelme című, 1940. október 26-án bemutatott
mesejátékának (Pünkösti Andor átdolgozása)
néhány előadásfelügyelői jelentése. Tudatosan
hagyom el a bemutatóról szólót, arról beszélt a
kritika. Október 28-án az előadásfelügyelö így ír a
második előadásról: „Az elöadás kissé felengedett
kezdeti merevségéböl, és a színészek láthatólag
kényelmesebben érezték magukat szerepeikben,
melynek következtében a nézötéren is melegebb
volt a hangulat. Bár sokat húztunk, még mindig
hasznára volna a darabnak, ha még jobban
megkurtítanánk. Hiba nem volt. Technikailag is
minden klappolt."

A november 4-i elöadásról: „Ismét zsúfolásig
telt ház. A színészek lelkesen játszanak, csak
Pethes marad alul. Truffaldinóval nem tud mit
csinálni. Ellenben Ungvári bámulatba ejt moz-
dulatkultúrájával. Annyi ritmusérzék van benne,
amit csak kevés drámai színésznél lehet tapasz-
talni. A második felvonás filiáléját ezzel a kész-
séggel viszi sikerre. Minden este nagy sikere van
... A vetítéssel nap-nap után több a baj. Nem múlik
el olyan este, hogy kifogástalan projekciót
kaphassunk. Ma este is két ízben maradtunk
vetítés nélkül."

November 16-án: ,,... az újabb játékok az idők
folyamán szépen beleilleszkedtek a darabba, s
színészi szempontból már nem is eshetnek ki-
fogás alá. Értékelésük a közönség részéröl nem
mindig egyforma, s így egyszer jobban, másszor
rosszabbul »sülnek el« a commedia dell'arte mókái
... Az elöadás legfontosabb tényezöje a technika,
amely felépítésénél fogva állandó zavarokat jelent.
A világítás túlméretezettsége folytán a gépekhez
nem kerülhetnek mind komoly világosítók, s így
meg sem lehet róni őket, ha például úgy kísér egy
fejgép, mint tegnap Tapolczayt, hogy nyugodtan
hagyja az emelvénytöl a

rivaldáig előremenni, s mikor elöre ért, hatalmas
kaszáló ívvel utána szalad. Ez a legkisebb hiba.
Tartaglia (Ungvári László) belépésekor a halál-
világítást (gépek visszahúzása) elfelejtették, csak
késöbb húzták lassan vissza, persze már fölös-
legesen ..."

A Három narancs szerelme november 17-i
elöadásáról ezt mondja az elöadásfelügyelö: ,,...
Premier óta szövegben és játékban csak
lényegtelen változások álltak be, de a technikai
megoldás és a némaszemélyzet elképesztöen
sokat züllött . . . Amit két hét kérlelhetetlenül
kemény munkája rájuk parancsolt, azt egy er-
nyedt hét és puha kezű ellenörzés szétbomlasz-
totta."

Bánk bán, 1941. február 16-án, vasárnap
délután: ,,... Értékes színészi alakítás csak kettő
van a darabban: elsösorban Bartos Gyuláé, aki
Ujházi Edét messze felülmúlja Tiborc
szerepében. A másik pedig Timár Biberachja ..."

Hella Vuolijoki: Niskavuori asszonyok, február
10-én: „... A legnagyobb diadalt ma Gobbi
aratta, aki komoly, megérdemelt tapsokat kapott.
Gazdagodtunk egy értékkel ..."

Végezetül vegyünk néhányat egy sorozatelő-
adás jelentéseiből. Márai Sándor Kaland c.
színművét 1940. október 16-án mutatta be a
Nemzeti Kamara Színház. A darab rendkívüli
sikert ért el, ebben az évadban 254 alkalommal
játszották.

A november 29-én kelt jelentésböl: ,,... Ér-
dekes, hogy amíg a színészek nagy része körül-
belül a tizedik elöadás óta egy síkon játssza sze-
repét, Rajnai és Makláry alakításában szinte
minden előadáson találni valami eddig még nem
hallott hangot, valami új, elmélyült kis gesztust
vagy mimikai megnyilvánulást. Ezek a szerepek
még most, az ötvenedik elöadás körül is fejlőd-
nek ..."

A Kaland 238. elöadásáról készült jelentésből :
,,... Az elsö felvonásban Rajnai Gábor fáradt-nak
látszott, de a második felvonásban már magára
talált, és szépen játszott. Jávor P. ma túl csendes
volt. Makláry, mint mindig, kifogástalan volt, de
ma még jobban élveztem a játékát ennek a kitűnö
színésznek, aki soha nem lazsál, aki inkább arra
törekszik, hogy jobbat, értékeset hozzon. Öröm a
színpadon látni, mert akit ját-szik, abban mindig
élet van."

Nem érzem szükségességét annak, hogy az
eddigiek alapján bármiféle konzekvenciát le-
vonjak. A fenti példák önmagukért beszélnek.




