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A rendező szemével

Főszereplők és epizodisták

A SZÍNHÁZ i975. szeptemberi számában
színészekkel készítettem körinterjút.
Kilencen - „főszereplők" és „epizodisták" -
beszéltek arról, mit jelent mai színházi
gyakorlatunkban főszereplőnek,
epizodistának lenni. Arról, hogy hány
színházi bemutató ideális egy évadban a
„főszereplő típusú színész" számára. A
beszélgetések - s a színházi előadások
 azt sugallták: nem mondvacsinált
problémáról van szó. Azóta is sokszor
hallgattam meg erről színészeket, s nem
egy szólt így: „Már a főiskolán kezdődik.
Úgy jönnek onnan ki a rendezők, hogy már
eleve főszereplőkben és epizodistákban,
nem pedig szerepekben gondolkodnak ..."

Most három rendezővel beszélgetünk.
Tanítanak a főiskolán, és nemcsak szín-
padi, hanem tévé- és filmprodukciókat is
irányítanak.

Szinetár Miklós

 Hosszú- és rövidtávfutókról beszélnék,
ha meg kellene határoznom, hogy ki a
főszereplő alkatú színész és ki az
epizodista. El tudok képzelni például olyan
színészt, aki közepes képességű, de ettől
függetlenül főszerep eljátszására alkalmas.
Ez semmi esetre sem minőségi, hanem
alkati kérdés. A színházak típusait kellene
vizsgálni, azzal konkrétabb választ
kapnánk erre a problémára. Jómagam
kétfajta színházban hiszek. Az egyik a
nagy egyéniségek színháza, a másik az
együttes, a kollektív színház. Míg az előbbi
műfaj s nem értékrend szerint
megkülönböztet főszereplőket és
epizodistákat, az utóbbi esetében a szí-
nészek lényegében egy típusú feladatot
látnak el, s így sincs rangsorolás. Meg-
győződésem: nincs károsabb, mint az
egyedül üdvözítő út, tehát nem igaz, hogy
az együttes vagy csupán a színészegyéni-
ségek színházának volna létjogosultsága.
Létezik azonban egy harmadik színház-
típus is, ami szerencsétlenebb az előbbi-
eknél: ez a hierarchizált színház. Itt már
van „első"-, „második"- s „harmadik"
színész, színésznő, s a szereposztás is ezt a
hierarchiát tükrözi, azaz az „első" szí-

nész kapja a legnagyobb feladatot, és így
tovább ...
 Visszatérve az eredeti kérdésre:

igazán nehéz főszereplőkről és epizodis-
tákról, tehetséges és tehetségtelen színé-
szekről beszélni, hiszen a színészi tehetség
- állapot. Állandóan változik a kor-ízléstől,
divattól, a színész pszichikai-fizikai
állapotától függően. Ilyen értelemben tehát
mindig csak a színész aktuális
tehetségéről, helyzetéről beszélhetünk,
hiszen vannak színészek, akik egy adott
periódusban sikertelenek - máskor pedig
éppenséggel kiválóak. Semmi esetre sem
hiszek abban, hogy a színész pályája előre
biztosan belátható.
 Ami a szereposztást illeti, nem fő-

szereplőkben és epizodistákban gondol-
kodom. Először is a darabbal, annak
szerzőjével és stílusával foglalkozom.
Majd megpróbálom felmérni azt a közeget,
ahol az előadás színre kerül. És számolok
azzal is: a közönség mely rétegéhez szól a
produkció. Ha mindez tisztázott, akkor
készítem el a szereposztást.

-- Az, hogy hány premier ideális a
főszereplő alkatú színésznek egy hónapban
- egyéni kérdés. Nincsenek erre vonatkozó
törvények, csak általánosságok. De azt
mondanám, évi két komoly feladat lenne
megfelelő. Valójában a színésznek sok
szabad idővel kellene rendelkeznie -
ezalatt férj vagy feleség, szülő vagy
szerető, esetleg turista - olvas, színházba-
moziba jár, kapcsolatokat teremt, szóval
éli az életet, élményeket gyűjt, melyeket
színészetében realizál. Ne legyen olyan,
mint egy cowboy, aki mindig tüzel, soha
nem tölt. Tehát állandó feltöltődésre,
energiautánpótlásra van szükség.

Várkonyi Zoltán

Helyes-e az a gyakorlat, amely
„epizodistákra" és „ főszereplőkre" osztja a
társulatokat, jogos vagy jogtalan
megkülönböztetéseken téve? Ezzel a kérdéssel
kezdem a beszélgetést Várkonyi Zoltánnal,
hiszen a Víg-színházban az ő vezetése alatt ma
már össze-fonódik a „hagyományos", a nagy
színész-egyéniségekre épülő (Cseresznyéskert)
és az „együttes", a „kollektív" színháztípus
(Harmincéves vagyok).

- Kénytelen vagyok egyetérteni ezzel a
megkülönböztetéssel, melyet a színház.
gyakorlat hoz magával - ugyanakkor nem
tartom helyesnek. Azt hiszem, a kérdést
különleges elbírálás alapján lehel tisztán
látni. Dullin, a neves francia rendező jut
eszembe, aki arról ír, hogy ül a nézőtéren,
és figyeli, mi történik a szín-

padon. Egy jóképű, zengő hangú
fiatalember jelenik meg a színen, ám
Dullin pillanatok alatt azon kapja magát,
hogy nem a gyönyörű, ifjú színészt,
hanem a fiú háta mögött, a sarokban ülő
öreg, szürke jegyzőt figyeli . . . Ennek a
„szürke", öreg figurának személyisége
van, azaz a jelenlétnek - a franciában
sokszor használt présencenak - olyan
tudományával rendelkezik, amire oda kell
figyelni, mert önmagában hord valamit.
Nos, az ilyen - a jó színész. Főszerepre,
puszta megjelenésre képes egyaránt. Hogy
ki az epizodista? Nem kívánom megfogal-
mazni, mert az társulatok típusa és hely-
zete szerint is változik. Például Kapos-
várott, ahol a fiatalok szövetkeznek, nem
kategorizálnak egymás között. Érdekük,
hogy a legjobb előadást hozzák létre, s így
váltogatják a kis és a nagy szerepeket.

- A Vígszínháznak nem ugyanez az érdeke?
- Dehogynem. Ám kötnek a tradíciók.

Pontosabban: Magyarország színházi
gyakorlatára nem a kaposvári a jellemző.
Nálunk mindenki örökölt, s a társulatok az
örökséggel együtt alakulnak át. Így a
Vígszínház is. Örököltünk színészeket,
társulatot. Ez utóbbit fejlesztjük. Fiata-
lokat hozunk, s úgy szervezzük, hogy az
idősek is maradjanak. A Huszonötödik
Színháznak például nincs története, s így
öröksége sem. Nincsenek oroszlánjaik,
csak oroszlánkölykeik. Máshogy
startolnak ennek megfelelően. Én jól
megvagyok az örökségemmel, s kívánom,
bár több olyan színészem lenne, akinek
örömet jelent a kis, azaz az epizódszerep
eljátszása. Ők a jó epizodisták.

- Horváth József kiváló epizodista, s így
nyilatkozott: „Ma nem lehetek büszke
epizodista voltomra. A fogalom ma olyan
színészt jelöl, aki nem kap nagy feladatot.
(Noha megtörténhet, hogy azt legalább úgy el
tudnám játszani, mint a főszereplő.)"

- Engedje meg, hogy elmeséljem a
következőt: amikor fiatal voltam, Apá-
thival, Majorral azon versengtünk, ki tud
egy adott maszkhoz nagyobb fület ra-
gasztani. Többnyire epizódszerepekben
léptünk fel - fényes győzelmet aratva a
főszereplők fölött. Emlékszem, Major
ekkor találta ki a vatta maszkot. (A vattát
megfestette vízfestékkel s felragasztotta,
arcához igazította - az eredmény:
összelöttyedt, öreg arc!) Tehát más volt a
„hozzállásunk". Azon gondolkodtunk
állandóan, miként találhatnánk ki újabb-
nál újabb dolgokat, a szöveg adta le-
hetőségeket maximálisan felhasználva.



Az előző kérdésre, az örökségre vissza-
térve: színházunkban kitűnő idős és
középkorú művészek vannak. Életük-kel,
művészeti tevékenységükkel rá-szolgáltak
arra, hogy szerepet keressünk nekik. Van
olyan darab, amely nem is tűrné meg, hogy
gyengébb képességű színészek kapjanak
feladatot benne (Köz-játék Vichyben). Ha
azonban sorozatban kapnának ilyen jellegű
epizódszerepeket, jogosan éreznék, hogy
„visszabüntették" őket. Hiszen Hamlet a
rang és nem a második sírásó, még akkor
is, ha az utóbbival nagy sikert lehet elérni.

- Ha ez így van, mi szerint történik ez a
"rangsorolás" ?

- A rendező, az igazgató értékítélete
szerint.
 De hiszen ők tévedhetnek!
 Minden bizonnyal vannak nagy igaz-

ságtalanságok. Ezek származhatnak fél-
reismerésből vagy azonos szerepkörön levő
művészi különbségekből. Ilyenkor, ha egy
szerepre két-három színész is alkalmas,
természetesen a rendező a jobbat választja
majd. (Legszívesebben nem beszélnék fő-
és epizódszereplőkről, csupán jó és
gyengébb színészekről. Hasonlóképpen
nem különböztetnék meg fő- és
epizódszerepet, csupán jót és rosszat, vagy
kevésbé fontosat - s ez nyilvánvalóan
független a terjedelemtől!) Hogy a
rendezők közül ki-ki milyen megalapozott,
vagy előítélettel rendelkezik a
színészekről, az kiderül a társulaton belül,
a rendezők körüli csoportosulásból, hiszen
mindegyik rendezőnek megvan a maga - jó
értelemben vett - „gárdája".
 Vajon tükrözik-e a színházi fizetések a fent

említett megkülönböztetést a „ jó és a gyengébb
színészek" között?
 A béralapon belül a színház igaz-

gatójának szuverén joga, hogy eldöntse:
miként bánik a rendelkezésére álló
összeggel. Én az eredmények, nem pedig a
színházban eltöltött évek alapján rendezem
a fizetéseket.
 Hány új, nagy szerepet játszhat el a jó

színész" egy színházi évadban?
- Ha pihent, azaz nem tévézik, nem

filmezik: hármat; a nagy elfoglaltságú
színész pedig maximum kettőt.

Vámos László
 Jouvet megfogalmazásával értek

egyet, s ebből indulok ki. Ő két színész-
típust különböztet meg - az aktort (acteur)
és a komédiást (comédien). A komédiás az
elképzelt alakot úgy ölti magára, hogy
közben feladja saját egyéniségét,

eltűnik a maszk és a jelmez mögött. A
próbafolyamat alatt - sokszor hosszú hetek
során - teremti meg a figurát. Az aktor
mindig saját egyéniségén keresztül közelít
a szerephez. Tehát őt úgy bízom meg egy
feladattal, hogy már a szerep kiírásakor
van képem arról: mit várba-tok tőle az
adott szerepben. Már ekkor eldől:
„megvan-e a figura" vagy nincs. S a
közönség - az aktor típusú színész
esetében - beszél X Hamletjéről, Y
Elektrájáról. És ez így van rendjén, hiszen
a világirodalomban vannak olyan
szerepek, amelyre nem lehet és nem is
szabad átalakulni, mert arra vagyunk
kíváncsiak, hogy Hamlet gondolatai,
cselekedetei miként tükröződnek X vagy
Y színész egyéniségén keresztül. Ebben az
értelemben Hamletet „eljátszani" nem is
lehet. Ugyanebben a darabban Polonius -
ami ugyancsak főszerep - már rend-szerint
komédiás alkatú színészt kíván.
 Számos ellenpélda jut eszembe ... Vajon

lehet-e ilyen éles határvonalat húzni a két
színésztípus közé?

- Természetesen sok a kivétel. Például
Laurence Olivier Othellója vagy akár
Ajtai rendhagyó Poloniusa. A nagy szí-
nészegyéniségek között is vannak komé-
diások (Olivier, Latinovits Zoltán stb . . .)
Olivier, aki Othellóhoz mozgásban és
hangszínben valóságosan átalakult, s még
a műfogsortól sem riadt vissza Shylock
szerepében! Am, ha a ki-vételektől
eltekintünk, azt mondhatnám, hogy a
főszerepek aktorokat kívánnak. Vagy ha
úgy tetszik: megfordítva is igaz - az aktor
alkatú színészek általában fő-szereplők. A
kisebb szerepeket abszurdabb, sűrítettebb
módon írják meg a szerzők, s így ezek
redszerint komédiásokat igényelnek.
 Így határozná meg az epizódszerep fo-

galmát?
 Így. (Egy ilyen különleges karakter

sok volna három felvonáson keresztül, de
néhány percbe sűrítve, egy villanásban -
nélkülözhetetlenné válhat.)

- Körmendi János Svejkjéről például el-
ismeréssel szóltak a kritikák, pedig, ha el-
fogadnánk ezt a megkülönböztetést, őt „ko-
médiásként" emlegetnénk, aki „sok volna
három felvonáson át" .. .

- Megtörténik, hogy az epizodista
egyénisége találkozik a világirodalom
egyik nagy főszerepének karakterével, s
ilyenkor - Hevesi Sándor szavaival élve -
„miniatűr" technikája alkalmas arra, hogy
eljátssza.
 Ön szerint a komédiás színész volna az

epizodista?

- Igen.
- S miként lehetséges az, hogy számos „ak-

tor" kiváló az epizódfeladatokban is? Gon-
dolok itt például Bessenyei Ferenc Gilles de
Vannes megformálására az Abélard és
Heloďse-ban.

- Itt is véletlen találkozásról van szó.
Azaz, Bessenyei Gilles de Vannes sze-
repében saját egyéniségét adja, nem a
maszk mögé bújik. Somlay is aktor.
Mindig mint Somlay volt jelen. Persze
erre is van ellenpélda, így Rátkai, ha
főszerepeket is játszott, mégis komédiás
volt. Miniatűrtechnikával, aprólékosan,
lépésről lépésre építette fel a főszerepeket
is. Kiss Manyi is komédiás alkatú szí-
nésznő volt, bár játszott nagyon sok, egész
estét betöltő főszerepet - ám igazi sikert
mindig furcsa, extrém karakter-figurákkal
aratott. Kurázsi mamája - minden
részletszépsége ellenére - nem érte el nagy
epizódszerepei megformálásának
színvonalát.
 Van-e ön szerint mai színházi gyakor-

latunkban jogtalan megkülönböztetés fősze-
replők és epizodisták között?

- Nincs.
- A színházakban a nagy tehetségű epi-

zodisták fizetése nem éri el az ugyanolyan
tehetségű főszereplőkét .. .

- Ez teljesen jogos. Hiszen az epizodista
önmagából, fizikumából és ideg-
rendszeréből kevesebbet „ad" este, mint a
főszereplő, így többet tud vállalni
napközben. Több film-, tévé-, rádió- és
szinkronfeladatot. Ha valaki Hamletre
készül - mást nem vállal a próbák idején.
Am ha valaki a sírásó szerepe miatt nem
fogad el tévé-, film- . . . stb. megbízást, azt
ugye nemigen értenénk meg. De
hozzátenném - mert ez nagyon fontos -:
az, hogy valaki főszereplő-e vagy epizo-
dista: soha nem minőségi, hanem alkati
kérdés!
 Hány új színdarabban vehet részt a szí-

nész egy évadban?
- A főszereplő alkatú színész kettőben,

az epizodista körülbelül négyben - persze
ezt sem lehet törvényesíteni.


