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A színpadi fegyelemről

A színház lényege és elengedhetetlen
tartozéka a „rendetlenség", a káosz.

(Jouvet)

- Miért legyek boldog a mai este után?
Igaz, nagyszerű darabban játszom a fő-
szerepet, meghajláskor vastapsot kapott a
társulat. De: az előadás alatt az ügyelő
rosszkor küldte be a partneremet. Másik
társam enyhén ittasan játszott. Harmadik
kollégám már eleve olyan díszletet kapott,
hogy szerepe jelentős részét olvassa, s
még így is bakizott. A negyedik rossz-kor
szólalt meg... - mondja őszinte el-
keseredéssel egyik nagy színházunk veze-
tő színésze.

S mit szóljunk mi, a közönség? Hisz
nemegyszer előbb halljuk a súgót, mint a
színész. Észrevesszük, hogy nevetgélnek a
színpadon - csak mi nem tudjuk, mi-ért.
Mi nem nevetünk. Zavarban vagyunk.
Kínosan érezzük magunkat. Megtörténik,
hogy a színész fuldokolva támolyog ki a
színpadról - a folyosón robban ki belőle a
harsány kacaj. Mi ennek előjátékát látjuk.
Nem értjük. Bakiznak a színpadon
egyszer. Kétszer. Megértően hallgatunk.
Előfordul az ilyesmi... Statiszták
unatkozva ácsorognak - ha éppen nem
vakaródznak. Álljunk csak be az ügyelői
portálba, s nézzünk végig onnan egy-két
előadást! Hamarosan rájövünk, a fent
említett jelenségek nem csupán egyetlen
színház-ban, nem egyetlen estén
történhetnek meg. Majd' mindegyiken.
Éppen ezért, az itt következő
beszélgetésekben nem említünk neveket,
színdarabcímeket. Célunk nem
személyeskedés, hanem egy
egészségtelennek tűnő jelenség vizsgálata.

Nevethet a színész a színpadon, ha társa
- szerepe szerint mondjuk pincér egy
vígjátékban - hasraesik egy poharakkal teli
tálcával. Mulathat még akkor is, ha ezt az
extra produkciót nem a próbákon
beszélték meg. Ezen a közönség is
szórakozik. Am, ha a színpadon egy
megrázó jelenetben az egyik játékos
hirtelen, indokolatlanul hátat fordít a
nézőknek, s válla hahotázástól rázkódik,
azon nem kacagunk. Bosszankodunk.
Mindenesetre kizökkenünk abból a han-
gulatból, amelyet a társulat addig a pontig
megteremtett. Hirtelen eszünkbe jut, hogy
színházban vagyunk.. .

Hét színésszel beszélgetünk a színpadi

fegyelemről. Vezető színészekkel és
fiatalabb évjáratú, néhány éve végzett
színészekkel.

Latinovits Zoltán

- Mit szól a témához: színpadi fegyelem ?
- Aki színházban dolgozik, ne legyen

fegyelmezetlen. Azaz: a színészet önként
vállalt hivatás. Így a színházi ember ab ovo
fegyelmezett. Legalábbis az kellene hogy
legyen - no persze, nem a társalgóban, ha-
nem a színpadon. Szendrő József színhá-
zában soha nem volt fegyelmi tárgyalás!

- Mégis, úgy tűnik, színházainkban gyakori
jelenség, hogy a színészek „fegyelmezet-
lenek"; nemegyszer ők szórakoznak a közönség
helyett, egymást privát viccekkel, apró
játékokkal ugratva - olyanokkal, amelyek
nyilvánvalóan nem a színdarab adott szitu-
ációjából születnek.

- Én az ilyen „humornak" soha nem
voltam részese. A szituációkat igyekszem
partnereimmel közösen megteremteni -
nem szeretem, ha én szenvedek, a többi
röhög rajtam. Ez olyan, mintha kötél-
táncosok hülyéskednének, mintha az egyik
artista viccből nem kapná el a másikat.
Bármilyen kollektív sportban - vízilabda,
kosárlabda, foci stb. - a rossz játékost
kiállítják vagy lecserélik.
 Kezdjük hát a játékosokkal.
- Gyakori eset, hogy egy színész két-

három szerepet játszik egy nap (tévé, film,
rádió, szinkron), s mire a színházba ér -
összeesik. Színpadi létéből ilyenkor
fáradtság, felkészületlenség sugárzik.
Mindig egyforma, és nem képes „jellem-
ből" beszélni. (Sokszor elcsodálkozom:
így minek teszi fel a bajuszt?) Tehát tu-
dom előre, mire készül a következő pil-
lanatban, s ez pedig - mint nézőt - nem
izgat. Nem várok csodát. S ha az ember
nem vár csodát, minek menjen színházba ?
 A színészek túlterheltségén kívül mitől

lehet még „ fegyelmezetlen" egy előadás?
- A rossz rendezéstől. Ha a rendező nem

képes összekötő kapocsként a színész és
néző közt vérpezsdítő előadást teremteni,
minden egyes színpadi szituációt
kellőképpen értelmezni - természetes,
hogy a színész kitalál „valamit". Egy
társulat fegyelmezetlensége többnyire
abból fakad, hogy a rendezők - tisztelet a
kivételnek - rosszak. Beszélhetnénk a
közönségről is. A közönség sokkal fe-
gyelmezettebb, mint az előadás, mert
nyugodtan végigüli. Nem érdekli a
produkció mineműsége, mert megszokta,
hogy nem hozzá szól. Igy aztán csak a
büfére vár. Tizennyolc forintért jár
színházba - hetven forintért vacsorázik

utána. Egy meccsközvetítésen önmagából
kikelve drukkol, kiabál, a pályára rohan. A
színházban többnyire unott, közömbös - és
ez rosszabb, mint a fegyelmezetlenség. Ez
utóbbiban legalább van akció. Ma már
nem lehet lemérni a közönségen, hogy
tetszik-e vagy nem az előadás, hiszen
számukra nem a színház a fontos, hanem a
társalgó, ahol szünetben találkozhatnak.
Jómagam most már - a televízió korában -
nem hiszek a nagy színházakban. Ha
ugyanaz a színész otthon, a tévé
képernyőjén „kopfban" látható, a
színpadon elvész a kisugárzása. Az
emberek az atlétikát, bokszot, futballt
szeretik totálban nézni. Ezekben nincsenek
üres percek - míg a színpadon üres órák
múlnak el! Meggyőződésem: a színház
elleni legnagyobb vád: az unalom.
 De hiszen többek közt éppen a színész testi

jelenléte, a mozgás, a gesztusrendszer teszi a
színházat eleven varázslattá!
 Igen, ha volna ilyen. Am mostanában

az történik, hogy bejövünk a szín-padra,
vigyázzállásban elfoglaljuk helyünket,
majd kimegyünk. Nincs mozgás. A nagy
színháznak (négyszázon felüli ülő-hellyel)
ki kellene találnia valamit. Gyakori eset,
hogy kamaradarabokat adnak elő
nagyszínházakban. Nem való. Ehhez olyan
effektusokat, mozgáskultúrát kéne adni,
amivel nem rendelkeznek. Nem szeretnék
többé nagyszínpadon játszani.
 Szerepeinek majd mindegyikét kirobbanó

sikerként tartják számon - közönség és
kritikusok egyaránt. Nem érez nosztalgiát?
 Bízok abban, hogy elképzeléseimet

kis térben meg tudom majd valósítani.
Irodalmi jellege miatt érdekesnek tartom a
Fáklya klub rendezvényeit- ezekben rend-
szeresen szerepelek -, s örömmel próbá-
lom A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak cím-
szerepét az Operettszínházban. Ezenkívül
szívesen teszek eleget egyetemisták
kérésének, s rendezek költői esteket, mert
égek a vágytól, hogy átadjam azt a tudást,
amely felhalmozódott bennem. Hiába
m o n d o m az elméletet, tanítani csak
gyakorlatban lehet! Visszatérve a színházra,
a társulatra, vallom: ösztönös, célirányos
fegyelem és figyelem kell.

Bessenyei Ferenc

- Mi a véleménye az előadás alatti - színpadi -
színészviccekről?
 A színpadon mindent lehet. Viccel-ni

is, csak ehhez határérzék kell, mert a
viccelődés könnyen válhat fegyelmezet-
lenséggé.

- Mi az oka a színpadi fegyelmezetlenség-
nek, miből származik ?



-- A fegyelmezetlenség azt jelzi, hogy
valami zavar van. Például kiérleletlenek a
színpadi szituációk. Ilyenkor a színész
saját mentségére improvizál, hogy szeresse
azt a valóságos helyzetet, amelyet a
próbák alatt, a premierig nem talált (a
bemutató után már nem is születik meg).
Megtörténik, hogy gondatlan vagy kény-
szerű szereposztás miatt rosszul fogal-
mazott szituációk okoznak negatív érte-
lemben vett lazaságot, színpadi frivolsá-
got. A színész nem mindig jókedvében
viccelődik - van mikor kínjában.

 Tudna erre példát mondani?
- Igen. Évekkel ezelőtt játszottam egy

nagyon sikeres produkcióban, amely-ben
estéről estére úgy éreztem, hogy
elsüllyedek a színpadon, hogy megalázó
szerepelni ilyen színdarabban. Szégyent
éreztem mindennél erősebben, mert olcsó,
alacsony színvonalú humorban kel-lett
részt vennem. Ez a helyzet rögtönzés-re,
meg nem beszélt játékokra, „rendet-
lenségre" inspirált.
 Ami általában a „rendetlenkedést"

illeti: sok ember van jelen a színpadon,
nehéz tetten érni a dolgokat. Technikai
tréfák, a közönség nem várt reagálása is
okozhat pillanatnyi zavart.

 De a tehetséges színész ilyen esetben ép-
penséggel csilloghat, „felhasználhatja", beépít-
heti játékába ezeket a váratlan gikszereket!

- Az előre meg nem alkotott poén a
színpadi szituációkban megzavarja a
színészt (hiszen nem szöveget, hanem
szituációt tanul, azt, hogy adott dialógus
mikor jöhet létre). Nos, végszótól válaszig
- két partner esetében -- a legkisebb
változásra is másként reagálnak. Tehát, ha
valami megváltozik, új helyzet születik a
színpadon, amin lehet nevetni, sírni vagy
éppen elhagyni a teret - gondoljunk csak
az el nem sült pisztolyra -; mindez
bocsánatos bűn addig, ameddig nem a
közönséget figurázza ki. Ismert színpadi
tréfák - például a kardot úgy nyújtják át a
párnán, hogy aki érte nyúl, a második
próbálkozásnál veszi csak ész-re, hogy a
kardot a párnához varrták. Vagy egy
másik: kinyitja a színész a levelet, melyet
a színdarab szerint édesanyja küldött, s az
aggódó sorok helyett pornográf képbe
ütközik tekintete ... stb. Ezek a kollégák
csínytevései, amikor egymás türelmét
próbára teszik.

- S ha a társa elveszti türelmét, netán ne-
vetésben tör ki, akkor a közönség bánja, hiszen
észreveszi, hogy egy olyan játékról van szó,
melynek ő nem részese.

- Ritkán veszi észre. Pontosabban akkor,
amikor a színpadon egy harmadik

színész reagál - rosszul - a két ember közti
viccre. Ilyenkor zavar támad a szín-pad
pszichikai kapcsolatában, ami kihat az
adott szituációra.
 De az ilyen, türelmet próbára tevő csíny-

tevés etikátlan a másik színésszel szemben is!
On szokott ilyen viccekkel próbálkozni?

- Nem. Azokban a darabokban, me-
lyekben az utóbbi időkben játszottam, nem
volt ennyi szabadság. Erre lehetőséget
csak a lazább szövetű színdarabok adnak.
Nagy szerzőknél nem fordulhat elő
ilyesmi, hiszen feladat elé állítják a
színészt. Tehát, ha a színpadon „költő" van
jelen, akkor teljes harmóniát, rendet
kapunk, amiből kilépni nem lehet - akár a
zenének, a ritmusnak a tempójából sem.
Az is igaz viszont, hogy rendbontásra
nemcsak a darab ellenére, hanem a darab
érdekében is sor kerülhet. Például, ami-
kor a rendező miatt rosszak a próbák, és
mi, színészek találunk ki darabmegmentő
játékokat.
 Miért rosszak a próbák? Milyen az a

rendező, akinél a színész munka közben rossz
lelkiállapotba kerül?

- Aki a színészt lenézi, s nem szellemi
partnerként kezeli, hanem szellemi dik-
tatúrát erőszakol rá. Ilyenkor a színész
elveszti önmagát, érzékenységét, cselek-
vőképességét. Hogy mehetek én a szín-
padra, ha a rendező annyival okosabb
nálam? Nem lehet pusztán a rendező fe-
lelősségére függöny elé lépni! Készület-
len rendező irányításával, aki a színész-
bő] él csupán, rossz a próbafolyamat.
Sokan még azt sem tudják, mit jelent az az
óriási különbség, hogy a színpad más a
nézőtérről nézve, és más a látás a
színpadról a nézőtérre!
 Találkozott már ideális rendezővel? -
Kettővel-hárommal.

Almási Éva
Rendszerint olyan darabban játszom,

amelyben nincs időm privatizálni, kilépni
a színpadi szituációból. Persze, ha a szín-
darab rossz, nem visz magával folyama-
tosan, nem ad, csak én adok, akkor a leg-
apróbb eltérés - legyen az technikai zavar
vagy egy rossz közönségreagálás - elég
ahhoz, hogy kizökkentsen. Megvallom,
legjobban a közönség magatartása hat
rám. Ha nincs velem, vagy ellenérzést
észlelek - látványosan feladom a játékot.
Tudom, hogy helytelen, de képtelen va-
gyok ezen változtatni.
 Hogyhogy látványosan adja fel a játékot?
 Az előadás érdektelenné válik szá-

momra, érzem, hogy színpadon vagyok,
azonnal előbukkannak a gátlásaim. Ha

például egy ember ül a nézőtéren, akiről
tudom, hogy antipatikusnak tart engem,
vagy nem tetszem neki - olyan rossz és
középszerű leszek, amilyenre ő számít.
 Ha olyan szerepet kap, amelyet nem

szeret, akkor is feladja a játékot?
- Nem. Befogom az orrom és merülök -

lesz, ami lesz. Azonkívül olyan vagyok,
mint a cirkuszi ló: ha meghallom a nyi-
tányt, a porondon vagyok testemmel-
lelkemmel. Persze, ez esetben kiváltképp
fontos a rendező. Ha a próbák alatt nem
hiteti el a színésszel, hogy fontos a szere-
pe-függetlenül annak értékétől, érdekes-
ségétől - a színész elidegenedik a darabtól,
közömbös lesz. Fehér zászlót lenget.

- Hogyan reagál a bakizásokra ?
- Ha más bakizik, rendíthetetlenül

játszom tovább, csupán a sajátomat nem
tudom rezzenéstelen arccal fogadni.
 Nevetni kezd?
 Nem, ilyenkor szégyellem magam, s a

hajam mögé bújok. Persze, más a bakizás
a vígjátékban (öt éve nem kaptam
vígjátékszerepet, bár nagyon szeretnék).
Itt még segíthet is a baki. A tragédiában
azonban életveszélyes. Ez esetben össze-
kapja magát az ember, nagyon vigyáz, s
nem hagyja, hogy a baki értelme eljusson
tudatáig - nem gondol bele.
 Beszélgetésünk kezdetén azt mondta, nem

szokott privatizálni. Hát improvizálni?
- Nem tudok. Olyannyira nem, hogy ha

e g y kellék nem a megbeszélt helyre kerül
- zavarba jövök.
 S hogyan fogadja partnerei új ötleteit?
 Ha szituációból adódóak, akkor sze-

retem, örülök nekik. Ellenkező esetben
vagyok annyira önző, hogy amikor engem
valami érdekel, tudok nem észre-venni
dolgokat, s ha esetleg mégis észrevenném,
nem hagyom, hogy játékomban
megzavarjanak.

Újréti László
Fegyelmezett színésznek t a r a magát?
 ..Igen...
 Sokat gondolkozott válaszán.
 Azért, mert a „fegyelmezett" szót

értékeltem. Azt hiszem, a szerepen belüli,
a szituáció adta rögtönzés nem mond el-
lent válaszomnak, kiváltképpen, ha víg-
játékról van szó.
 S ha a partner rosszul veszi a lapot?
 Tudom, kik azok, akikkel ezt meg

lehet tenni. Az ilyen viccelődés határait
íratlan törvények szabják meg, s persze
kinek-kinek az etikai érzéke. Meggyő-
ződésem: a színpadi - rossz értelemben
vett - „rendetlenkedést" az unalom termeli
ki. És ez már a próbákon kezdődik.



A premierijedtség összerázza valahogy az
előadást a bemutató napjára, de a má-
sodik, harmadik alkalomra már szétesik.
Jómagam sok ilyen produkcióban vettem
részt.

 Milyen a rossz próbafolyamat?
- A színészek már eleve kedvetlenül

próbálnak, ha csak egy-kettőnek van kö-
zülük „labdája", a többi nyolc csak körí-
tés. Ahhoz, hogy ne körítésnek érezzék
magukat, nagyon pontos, kidolgozott
figurákat kellene létrehozni. Ez pedig a
rendezőtől függ. A részmegoldásokat is
figyelemmel, segítséggel kellene kísérnie.
De a „csináljatok már valamit" instruk-
cióra jön az unalom, a vicc. Tehát az elő-
adás mellékvonalát is a fővonalhoz ha-
sonló pontossággal kellene felépíteni,
feltölteni.

- Mi a színész felelőssége ?
 Viszem az ötletet. Tetszik a rende-

zőnek, de nem valósítja meg. Ilyenkor
vagy feladom, vagy - ha van módom és
képességem erre - megcsinálom egyedül.
Számos rossz szerepet játszottam már el
 sokat tanultam ezekből. Technikai,
szakmai dolgokat. Ám ennek ellenére, ha
az ember tudja - bárhogy küszködik is
ellene -, hogy szerepe nem „hálás", nincs
intenzív kapcsolata a darabbal. A rossz
szereppel a színész megpróbál valamit
tenni, hogy jól érezze magát valamelyest,
de ez „szólózáshoz" vezet, s a szerep így
is, úgyis rossz marad. Megtörténik, hogy
nem is a szerep, hanem a színdarab rossz.
Mondjuk rendkívül primitív, naiv hu-
moron alapszik. Látjuk, hogy nem azt a
hatást érjük el esténként, mint amit a
próbákon magyarázott a rendező .. .

- S a színésznek nem azt kell elhitetnie
közönségével - saját véleményét elrejtve -, hogy
jó az előadás?

- A színész nem bábu! Ember! Tehát az
a kérdés: ki hogyan viseli el, miként
reagál az ilyen rossz produkciókra. Hi-
szem, hogy hiába a legnagyobb fegyelem,
az előadáson mindig kiderül, szeretik-e a
színészek vagy sem!

Oszter Sándor
Kétfajta privatizálás van: I. A színész
öncélúan privatizál. 2. Privatizál a da-
rabban - szituáción belül maradva. Ez
utóbbi inspirálhatja a többieket is, nem
változtatja meg azt a rendszert, amely a
próbák folyamán kialakult, csupán to-
vábbfejleszti a színpadi létet. Persze,
erre nem mindegyik darab ad lehetősé-
get. Van olyan színmű, amely a jó érte-
lemben vett rögtönzést provokálja, s van
olyan klasszikus, ahol az alkotás

sodra nem engedi ezt meg, mert olyan
kohéziós kapcsolatban van a színész a
színésszel, s színész a szöveggel. De en-
gedje meg, hogy a pontosság kedvéért
idézzem Jouvet szavait: „Vannak olyan
előadások, amelyek éppen attól kelnek
életre, hogy deformálódnak, vannak
olyan darabok, amelyekben a színészek
azt csinálhatnak, amit akarnak; halmoz-
zák a rögtönzéseket... ez teszi őket
érdekessé. És amit a színészek maguktól
adnak bele naponta, az élteti a dara-
bot..."
 Beszéljünk az „öncélú privatizálásról"!

Szoktak-e önnel viccelődni a kollégák a szín-
padon?

 Igen, megtörtént már nemegyszer.
 S hogyan reagált ezekre?
 Volt, amikor nagyon zavart, s elő-

fordult, hogy ugyanaz a „humor" kevésbé
hatott rám. Fizikai állapottól, napi
hangulattól függően. Ha azonban olyan
darabban játszom, amit szeretek - nem
tud kizökkenteni semmi az előadás me-
netéből, megfeledkezem a külvilágról,
mindenről, ami nincs a produkcióval
kapcsolatban.

-Játszott-e már úgy, hogy sem a színdara-bot,
sem a szerepet nem kedvelte?

- Igen.
- Ilyenkor ugye nem feledkezett meg min-

denről?
 Egy példát mondanék: egy családban

degenerált gyermek születik. Annak
ellenére, hogy a baba torz, a szülők sze-
retik, védik, féltik. A színésszel megtör-
ténik, hogy olyan szerepet adnak neki,
amit nem szívesen fogad el - mégis az
övé lesz. Egy kis idő elteltével azon kap-
ja magát, hogy babusgatja, próbálja
megszeretni szerepét, védi másoktól.. .
Am, való igaz, ilyenkor nem feledkezem
meg mindenről - tudom, hol vagyok.
 Ekkor sincs kedve szórakozni, privát

vicceket gyártani ?
- Ha nem érzem jól magam, nem szok-

tam tréfálni.
- Hogyan próbál kijutni a nem érzem jól-

magam szituációból?
- Nem próbálok kijutni. Magamban

élem meg a szituáció kényelmetlenségét
 nem úgy persze, hogy az erről is
szóljon.

- Emlékszem, még főiskolai hallgató volt,
amikor egy feltűnést keltő nyilatkozatban
tiltakozott a színházi előadások fegyelmezet-
lensége miatt. Hogyan vélekedik ma, hat év
után erről?

- Annak idején nem válogattam, azaz
minden darabot megnéztem, ötletszerűen
 ami eszembe jutott. Ma kevesebbet já-
rok színházba (egy hónapban huszonhat

este játszom), s így, ha időm engedi, csak
jó előadásokat nézek meg - azok pedig
fegyelmezettek. En is kérdeznék valamit:
miért nem foglalkoznak a kritikusok
mondjuk az ötvenedik előadással is?
Nem feltétlenül kritikaszerűen. Hiszen
repertoárszínház vagyunk, sok da-rab
már csak a nimbuszból él. Jó lenne, ha
éreznénk mi, színészek, hogy még
figyelnek minket, nem vagyunk „letud-
va". Megtörténik, hogy három-négy évig
is műsoron van egy darab. Jó lenne, ha
azt gondolhatnánk: bármikor jöhet a
revizor...

- A kritikus volna a revizor ?
- Ez esetben igen. Ne értsen félre, én a

revizort itt a szó legpozitívabb értelmé-
ben használom. A revizor, ha úgy tet-
szik: szakmai képviselő, láncszem a szí-
nész és a közönség között. (Revizor
lehet a rendező is, aki esténként figye-
lemmel kíséri az előadást, ügyel annak
ritmusára, rendjére stb..) Tehát szeretet
és figyelem kellene.

Szalay Edit
- Háromféle „fegyelem" van: I . A pró-
báké - ahol fegyelmezetlenség és fegye-
lem egyszerre vannak jelen. Ahhoz, hogy
„vegyem" a partner új ötleteit, fegyelme-
zetlenségre, ha úgy tetszik: rugalmas-
ságra van szükség - természetesen egy
fegyelmezett rendszeren belül. (Mozgás,
kellékek.) Itt említeném meg a szöveg-
tudást, hisz az is a fegyelemhez tartozik.
Ebben Márkus László a példaképem. Már
az olvasópróbán tudja a szöveget, így
másfél hetet nyer. Szinte viszi a próbákat
- kiváltképp, ha ő a vezető színész. 2.
Katonás rend, pontosság, fegyelem
uralkodik 18.25-től, az első figyelmezte-
téstől a színpadra lépés pillanatáig. Hi-
szen ez az az idő, amikor a színész fel-
készül, hogy testileg-lelkileg színpadra
kész állapotba kerüljön. Hogy a festés is
olyan legyen, mint a premieren (van,
akinek a huszadik előadáson már csupasz
az arca). Tehát - zenei hasonlattal élve -
ezek a hangolás percei. 3. A színpadi
fegyelem. Az előadás: koncert, amit
estéről estére adnak, de mégsem teljesen
olyan, mert nincs kotta, tehát más. Min-
den ezekért az esti órákért történik. Ekkor
már a legnagyobb fegyelmen belül a leg-
nagyobb rugalmasságra van szükség. De
az alap: a fegyelem! Fizikai-pszichikai
értelemben egyaránt. A partnernek - ne-
kem - kutya kötelességünk megtartani azt
a szituációt, azokat az instrukciókat,
amelyeket a rendezővel a próbák idején
megbeszéltünk. A társam nézzen a sze-



membe, ha oda kell nézni; fogja a kezem,
ha kell stb.. .

- Miért? Nem mindig történik így?
- Nem. Nemegyszer elkésik a partner.

Vagy egyszerűen elfelejti a megbeszélt
játékot - fáradtság vagy egyéb ok miatt.
De az is megtörténik, hogy a homlokomba
néznek a szemem helyett (amikor
segédszínész voltam a Nemzetiben, a
Mózes-előadásokon Sinkovitsot figyeltem:
amikor háttal állt a közönségnek, s
lazíthatott volna, ő akkor is fegyelmezett
volt, úgy nézett ránk, statisztákra, hogy
abból a nézéséből játszani tudtam, egy
mondattal megszólalni). Ami pedig a ru-
galmasságot illeti, hiszem, hogy nekem
teret kell engednem partnerem új, szitu-
ációból adódó ötletének - ezzel szinte
felélesztve a próbahangulatot. (Persze, a
beugrásnál más, mert itt csak a fegyelmet
vesszük át társunktól, nehezebben szület-
nek új ötletek - ezt tapasztaltam az Abélard
és Heloďse Heloďse-szerepében, az Othello
Emiliájánál stb.) Vallom, hogy a tapsnál is
katonai fegyelemre volna szükség a
lityegés-lötyögés, a „félrézés" helyett. (A
színészek civil mondatokat mondanak
félre meghajlás közben.) Hiszen mi,
színészek is sértve érezzük magunkat,
amikor felállnak, kimennek a nézők.

- A „fegyelmezetlenség" minden formája
elítélendő?

- Másként hat komédiában, s másként a
tragédiában. Az előzőnél megtörténhet,
hogy fokozza a jó hangulatot, s tetszik a
közönségnek. De ha a tragédiában elöl
szenved a vezető színész, és hátul képzelt
molylepkékre vadásznak a többiek, ott baj
van az előadással. Nem tartom fe-
gyelmezetlenségnek, hanem éppen ellen-
kezőleg: a szeretet jeléül veszem, amikor
egy kettős jelenetben Bessenyei szemhu-
nyorítással biztat engem, a pályakezdő
színészt, vagy amikor Márkus rám kacsint
- mert ezekkel a gesztusokkal egy hamis,
álfeszültségből mentenek ki. Ugratást csak
kolléganőktől tapasztaltam eddig. Nagyon
sokat tanulok Dayka Margittól. Ó önként
adja át tudását, odafigyel rám, nézi a
jeleneteket a főpróbán, a bemutatón,
mindenütt - ötleteket ad, játékával a
háttérbe vonul csak azért, hogy partnere
csilloghasson.... Szeretet, segítőkészség
árad belőle, ha csak a szemébe nézek, már
jobb leszek.

Márkus László

- Én a színészeket anyagilag is érdekeltté
tenném abban, hogy jó, fegyelmezett
előadást hozzanak létre. Ám a pénzbün-

tetést megszüntették. A színpadi fegyel-
mezetlenséget nem követi retorzió -
maximum írásbeli megrovás. Darvas
Lilivel beszéltem erről, amikor vendég-
szerepelt nálunk az Olympiában. „Túl jó
dolguk van maguknak, Lacikám --mondta.
- Nyugdíjig maradhatnak biztonságban a
színháznál." Talán éppen ez a bajok egyik
forrása, hiszen nem lehet senkit elküldeni,
szerződést sem lehet felbontani.

- A színpadon nem az ügyelők a rend őrei?
- Jómagam már nemigen merek szólni

nekik, nehogy rossz fiú legyek.
Megtörténik, hogy valami
figyelmetlenség, vagy ha úgy tetszik
fegyelmezetlenség szemem láttára zavarja
az előadást, ilyenkor fel-íratnék valakit, ha
az ügyelő nem csodálkozna rám: „Jaj,
csak nem gondolod komolyan?" Mit

válaszolhatnék?
„Nem..." - ezt. Pedig meggyőződé-

sem, az ügyelőnek az igazgatót, a rendezőt
kellene helyettesítenie az este folyamán.

Ön mindig fegyelmezetten játszik?
- Nem. Kiváltképp olyan nagy szériájú

darabokban nem, mint például A bolond
lány (amelyben hat évig játszottam), a

Black Comedy s tb . . . Mikor azon kaptam
magam, hogy az előadás alatt egy másik
színdarabban kapott új szerepemre
koncentráltam, szóltam, s le-váltottak - a
szerepet átvették tőlem. (Jouvet mond
ehhez hasonlót: „A színész egy darabot
eljátszik ötvenszer, százszor, és azt
képzeli, hogy még hall valamit: pedig már
nem hall meg többé semmit... Ettől aztán
a színész nem halad többé előre a
mesterségben. A meg-szokás
következtében a színész meghal
szerepében, és meghal a darab is. Az elő-
adásban nehéz ezt tetten érni . . . A
klasszikus mű meghal a megszokás követ-
keztében: a darab, ahol unatkoznak a
színészek... Ahhoz, hogy feléledjen, az
kell, hogy a szerepet hirtelen átosszák
másra, vagy hogy a színész elveszítse az
anyját, hogy valami incidens történjék a
nézőtéren, vagy valami technikai zavar
álljon elő...")

- Mi a véleménye a kollégaugrató színpadi
privátviccekről? Mindenképpen helyteleníti ?

- Nem. Csak akkor, amikor nem egy-
ívású színészek „rosszalkodnak", tehát ha
egy gyengébb kvalitású színész - ahelyett,
hogy az előadásra és saját játé-kára
figyelne - a főszereplőt röhögteti. Akkor
sincs helye az ilyen viccelődésnek, ha a
közönséget kirekesztik ebből, s nem veszi
észre, nem tudja, min nevetgélnek

a színpadon. Ilyenkor felháborodásuk
jogos. Am, ha a nézőket bevonjuk a tré-
fába legyen az egy baki vagy egy váratlan
technikai zavar - azt értékelik ők is! Ha a
színészek - és ismét hangsúlyozom:
egyazon művészi szinten levők meg-felelő
ízléssel és határérzékkel nevettetik
egymást, az hangulatilag jól hathat az
előadásra, ha vígjátékot adnak. Tragédiá-
ban ezt nem lehet, nem való. Az alap-
szabály: a közönség soha ne érezze azt,
hogy a színészek a háta mögött nevetnek -
cinkossá kell tenni a publikumot is!

- Mégis, mi az oka annak, hogy a színészek
nemegyszer a „közönség háta mögött"

viccelődnek, szórakoztatják egymást ?
- i. Az öröm hiánya. 2. Sértettség. 3.

Nincs retorzió. 4. Áldemokrácia, álhu-
manizmus. Azaz: több „örömszínész"

kellene, akkor kevesebb lenne a fegyel-
mezetlenség. Hiszen ez a pálya öröm és
nem harácsolás. Jómagam, ha szeretek egy
szerepet, akár ingyen is eljátszanám.
Megdöbbent sokszor, hogy mennyi az
ellendrukker, aki nem szereti igazán a
színházat. Premier előtt, amikor még azt
sem tudják, milyen fogadtatásban része-
sülnek majd, saját darabjukat ócsárolják.
Mindenki magával foglalkozik. Megkér-
dezek valakit: „Mit próbálsz ?" - „Áh.. .
ezt és ezt" - 'válaszolja, és lemondóan
legyint. Ezzel saját munkáját devalválja.
Én ilyet soha nem teszek. Tehát már itt
kezdődik. A destruktív hangulatnál.

- Miért? Ha önre egy olyan szerepet bíz-nak,
melyet méltánytalannak vél, vagy pedig egy -
már előre érezhetően - rossz színdarabban kap
feladatot, talán derűs kedvvel, önfeledten kezdi
a próbákat? A színész hangulatát, a
próbafolyamatot, az előadást nem befolyásol-
hatja a színmű milyensége, a rendezés?

- Nem. A privát véleményemhez sen-
kinek semmi köze. A nézők megvették a
jegyeket, ők majd ítélnek - esetleg úgy,
hogy én egy rossz darabban vagyok jó.
Nem kell sajnálni minket, ha sikertelen
produkcióban veszünk részt. Ezért va-
gyunk színészek.

On minden szerepét örömmel fogadta?
- Nem. Természetesen voltak olyan

szerepek is, melyeket utáltam. De elkép-
zelhetetlennek tartottam, hogy vissza-
adjam. Ezt sehol a világon nem teszik! S
ez is a színházi fegyelemhez tartozik! -
Milyen hangulatban próbált ilyenkor?

- Addig gyúrtam magamat, míg sikerült
elhinnem, hogy rólam szól az elő-adás, én
vagyok a főszereplő. A:: ember azért
színész, hogy megmutassa: ez a hivatás
öröm. A sértett színész próbákat,
előadásokat képes destruálni, elrontani.
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színháztörténet
Sok színész, aki hosszú ideig főszereplő
lkatú volt, egy bizonyos kor vagy éppen
izikai állapot miatt epizodistává alakul -
egalábbis azzá kellene hogy alakuljon. A
aj az, ha ezt a tényt nem fogadja el,
ovábbra is főszerepekhez ragaszkodik.) A
ossz értelemben vett demokráciára pedig
gy példát mondanék. Egy alkalommal
eugrópróbát tartottunk az egyik darabból.
aj, járkálás zavart meg munkánkban.
iderült, a műszakiaknak lejárt a
unkaidejük - csomagoltak. „De kérem, itt

róba van!" - tiltakoztam. Ők csomagoltak
ovább... Tehát a színésznek is vissza kéne
dni a rangját. Megtörténik, hogy hiányzik
gy kellék, a színész kiabál a tény miatt,
e mindenki személyes sértésnek veszi. Ha
éldául egyik társam férje beteg vagy a
ásik náthás - sokszor elnézik, hogy

ésik, hogy fegyelmezetlen. Ez szerintem
lhumanizmus, áljóság - hiszen mindaz,
mit itt elmondtam, az esti előadás
ovására történik. A színházhoz
elegszívű diktatúra kell !

E számunk szerzői:

BALÓ JÚLIA újságíró, a Film Színház
Muzsika munkatársa

BARTA ANDRÁS újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

BELIA ANNA a Színházi Intézet munka-
társa

BÉCSY TAMÁS az irodalomtudományok
kandidátusa, a pécsi Tanárképző Főisko-
la docense

CSERJE ZSUZSA az Irodalmi Színpad
rendezőasszisztense

FODOR GÉZA az ELTE Esztétikai Tan-
székének tudományos kutatója

FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

HÁMORI ANDRÁS egyetemi hallgató

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense

RÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

SIPOS ANDRÁS filmrendező

SZŰCS MIKLÓS a Színházművészeti Szö-
vetség munkatársa

TAKÁCS ISTVÁN újságíró, a Magyar
Ifjúság főmunkatársa

RÉVY ESZTER

Húsz év - húsz évad

Visszatekintés a József Attila Színház
múltjára

1956. július 1-i határozatával a Minisz-
tertanács a Magyar Néphadsereg Színháza
(Vígszínház) kamaraszínházából frissen
önállósított József Attila Színházat Bu-
dapest Főváros Tanácsa mint főhatóság
alá rendelte. A Művelődésügyi Minisz-
térium által létrehívott önálló színház az
1956-57-es évadban kezdte meg műkö-
dését. Kialakulásának, fejlődésének immár
húsz esztendős történetét az alábbiakban
természetesen csak nagy vonalakban
tudjuk áttekinteni. Mégpedig lehetőség
szerint nem elveszve az egyébként igen
érdekes részletekben, hanem kiemelve a fő
vonásokat, tendenciákat, problémákat,
melyek alapvetően meghatározták a
színház húszéves fejlődésének irányát.

Előzmények

A peremkerületek lakosságának kulturális,
ezen belül színházi igényeit színvonalasan
kielégíteni - ez a nagyon is reális igény
már a felszabadulás utáni első években
felmerült. Különösen élénk problémát
jelentett ez Budapest egyik legnagyobb
munkáskerületében, Angyalföldön. E
színházi igények kielégítése irányában tett
lépések közül az első komolyabb az volt,
mikor a XIII. kerületi Tanács az eredetileg
a kerületi pártbizottság tanácskozási
termének „Erkel terem" néven használt
helyiségét 1953. december 10-től Déryné
Színpad néven igénybe vette színházi
előadások céljaira. A Váci út 63. szám
alatti helyiség ettől a naptól kezdve
működött színházként, helyesebben
színházi helyiségként. A XIII. kerületi
Tanács által itt rendezett előadások -
darabra szerződtetett színészekkel -
elsősorban operettek voltak (Nebáncsvirág,
Gül Baba stb), nem különösebben nívós
produkciókként.

1954 októberében azonban a Magyar
Néphadsereg Színháza kamaraszínházat
alapított Déryné Színház néven, mely
átvette a Váci úti helyiséget, ahol a kerü-
leti tanács által működtetett Déryné
Színpad működése ezzel megszűnt.

A Magyar Néphadsereg Színháza ka-
maraszínházaként működő Déryné Szín-
ház az első évadban (1954/55) négy be-

mutatót tartott: Kisfaludy: Csalódások,

Heltai: A néma levente, Kipphardt:
Shakespeare kerestetik és Dihovcsnij:
Nászutazás című műve került előadásra.
Ezen előadások közül a mai napig kedves
emlék Heltai A néma leventéje Ladányi
Ferenccel a címszerepben. Partnere Rutt-
kai Éva volt.

Mivel azonban a peremkerületek szín-
házi ellátottságán a Déryné Színház mű-
ködése sem változtatott sokat, 195 5
januárjának végén érdekes riportokat
olvashattunk a különböző lapokban
(Színház-Mozi, Népszava stb). A Magyar
Néphadsereg Színházán belül megindult
egy új színház szerveződése, mely a ma-
gyar, de talán az európai színházak törté-
netében is egyedülálló jelenség: a fővá-
rosi vándorszínház. Az előzetes riportok-
ban Szendrő József, a megnyíló új szín-
ház igazgatója és Berényi Gábor, a jö-
vendő fiatal főrendező nyilatkoztak a
létesítendő új színház terveiről, elkép-
zeléseiről: „A József Attila nevét viselő új
színház legfőbb feladata lesz, hogy a
főváros külső munkáskerületeit szín-
vonalas előadásokkal, prózával, zenés
vígjátékkal, operettel lássa el." Ennek
megvalósításához háromféle társulat szer-
veződött: egy prózai, egy zenés vígjáté-
kokat játszó és egy operett-társulat
zenekarral, tánc- és énekkarral, vagyis a
műfaj megkövetelte teljes apparátussal.
1955 tavaszán, József Attila születés-
napján egyszerre két kultúrházban kezdte
meg működését az új színház. Első két
bemutatója Jókai Az aranyembere és
Móricz Nem élhetek muzsikaszó nélkül című
vígjátéka. Mivel azonban rövid időn belül
nem sikerült úrrá lenni a társulat
összetételének alapvető gyengéin,
elsősorban nem sikerült egységes játék-
stílust kialakítani a legkülönbözőbb mű-
fajokat képviselő színészekkel, a látoga-
tottság rohamosan csökkent. Olyanynyira,
hogy az előirányzott szubvención túl
fellépő deficitet az 1955 nyarán az
Állatkerti Színpadon valamint a Vö-
rösmarty Színpadon tartott szabadtéri
előadások sem hozhatták be. Miután ez a
„régi" József Attila színház nem tudott
megállni saját lábán, ezért 195 5 végén a
Magyar Néphadsereg Színháza beolvasz-
totta - nevének megtartásával - Déryné
kamaraszínházába, melynek nevét 1955
őszén az Allami Faluszínház kapta meg.
E „vegyes" évad bemutatói közül ízelí-
tőként említünk néhányat: Barta Lajos:
Zsuzsi, Tabi László: A kalóz, Mihalkov:
Vidám álom, Moliére: Kénytelen házasság,
A férjek iskolája, Shaw: Fanny első szín-


