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L Á S Z L Ó Z S O L T

KONCENTRÁCIÓ ÉS FEGYELEM
László Zsolt színész, 1965-ben született.

1979-től Miskolcon amatőr színjátszó volt.

1989-ben végezte el a Színház- és

Filmművészeti Főiskolát, azóta a Radnóti

Miklós Szín-ház tagja. Számos tévé- és

filmszerepet játszott, s több színházban

vendégszerepelt. 1990-ben, az Utazása föld

körül nyolcvan nap alatt című produkció próbái

során ismerkedett meg Virág Csaba

mozgásművésszel, akivel színházi munkája

mellett azóta is együtt dolgozik. Így

egyszerre hivatásos és alternatív színházi

kötődésű művész.

- Profi színész létedre egy amatőr és alternatív

fesztiválon léptél fel Kazincbarcikán.
- Az (A)HA... első előadásai idején - éppen

egy éve, '91 tavaszán - én magam is megkér-

deztem, most akkor hogy van ez? Alternatív

vagyok a Szkénében, aztán meg majd szidott

profi leszek a Radnóti Színházban? Sajnos ma

Magyarországon valóban mély és

áthidalhatatlan-nak tűnő szakadék választja el

egymástól az úgynevezett alternatív

színjátszást és a profi színházat. Egyiket nem

érdekli a másik, az utóbbi meg egyszerűen

lenézi az előbbit. Rendkívül nagy az

érdektelenség. Nemcsak arra gondolok, hogy a

profi színházak nem kísérik figyelemmel az

alternatív színházak munkáját, a mozgásszín-

házak előadásait, hanem arra: valójában a profi

színház önmaga iránt sem érdeklődik. Nem néz-

zük meg egymás előadásait. Csak bizonyos

körök kommunikálnak egymással. Egyfajta

közömbösség uralkodik a szakmában. Talán

valóban meglepő, hogy most alternatív

előadásban lépek fel (bár korántsem újkeletű ez,

Ráckevei Anna is szerepel az Arvisura egyik

előadásában, Dóczy Péter is játszik egy

alternatív csoportban). Ezzel azonban semmit

nem akarok demonstrálni. (Annak persze

örülök, ha valaki úgy gondolja, hogy ez fontos

eredmény.) Engem egyszerűen csak érdekelt a

másfajta kifejezési mód, az eltérő színházi

forma. Ezért is kértem meg Csabát, hogy

kezdjünk el együtt dolgozni. Eleinte csak

tréningekről volt szó, de hamarosan előadásban

kezdtünk gondolkodni. Nagyon izgalmas volt ez

a közös munka. Mindazonáltal borzalmas érzés,

ha az ember olyasmit kezd el csinálni, amiben

járatlan, ügyetlen, amiben nincs kellő

tapasztalata. Hallatlan gyötrelem és hatalmas

felüdülés is volt ez a munka. Rengeteget

tanultam belőle.

valy májusi előadásunkon úgy éreztem magam,

mintha egyszerűen kihúzták volna a lábam alól a

talajt. Az (A)HA... még a mozgásszínházak kö-

zött is nagyon puritán előadásnak számít, hiszen

az üres téren, a fényen és a színészeken kívül

semmi nem szerepel benne. Ott vagyok magam

a színpadon, és nincs mihez nyúlni. Nem lehet

belekapaszkodni a szavakba, nem lehet segély-

kérően a kellékekhez fordulni. Egész

egyszerűen más eszközökkel kell dolgozni.

Borzalmas érzés volt, hogy mindaz, amit tíz évig

tanultam, alkalmaztam, gyakoroltam a

színpadon, mindazok a tapasztalatok, amiket

addig szereztem, egy-szerűen érvényüket

vesztették. Itt nem szólalhattam meg, nem

játszhattam át a zavaromat, izgalmamat egy

mondattal, egy megszokott gesz-tussal.

Magamban kellett léteznem. Maradt te-hát a

koncentráció és a fegyelem. (Ezek persze egy

beszélő előadásban is nagyon fontosak.)

A prózai előadáson nagyon fontos az a fo-

gódzó, amit a szöveg ad a színésznek. A szavak-

kal együtt rögzülnek a próbák alatta mozgások,

a hangulatok is. Amikor az előadáson felidézem

az adott szövegrészt, akkor emlékszem arra is,

hogy hova jutottam el a próbafolyamat eredmé-

nyeként, milyen lelkiállapotban voltam, esetleg

milyen mozdulatokat tettem. A kimondott szavak

gerjesztik fel a hozzájuk kapcsolódó lelkiállapo-

tot, illetve gesztusokat. Ezeket próbálom fölidéz-

ni és reprodukálni magamban az előadáson. Az

(A)HA...-ban viszont nincs szöveg, nem létezik

tehát ez a támpont sem. A lelkiállapotok máskép-

pen rögzíthetők és idézhetők fel. Közös ugyanis a

prózai színházban és a mozgásszínházban az,

hogy nem gondolatok születnek, hanem lelkiálla-

potok váltják egymást.

Az előadásunkban két réteg választható kü-

lön. Egyrészt vannak benne technikai alapú ko-

reografikus részek, amelyekhez különféle lélek-

állapotok társulnak. Az előadás készítése köz-

ben ezeknek a jeleneteknek munkacímeket ad-

tunk, amelyek mindig lelkiállapotot fejeztek ki, és

nem mozgásra utaltak. Ilyen belső tartalmakkal

kell megtölteni az előadást, mert az önmagában

kevés, ha az ember csak kiáll és táncol vagy ko-

reografált mozgást végez. Az előadás másik ré-

tegében bizonyos történetek zajlanak, s ezeket

szintén a mozgás fejezi ki. Ezekben a részletek-

ben is engem mint színészt a lelkiállapotok visz-

nek tovább egyik helyről a másikra, egyik hely-

zetből a következőbe.

Nagyon fontos az előadásunkban a váratlan-

ság is. Ennek felkeltése, színészi megvalósítása

újabb nehézséget okozott. Bár én mint játszó

előre tudom, hogy észre fogok venni valamit,

hogy valami majd izgatni kezd a tér egy másik

pontján, ennek a történésnek mégis váratlannak

kell lennie. Nemcsak a nézőt kell meglepnem,

hanem nekem is meg kell lepődnöm. Engem is -

mint színészt - váratlanul kell érnie annak,

- A színészek többségére azért nem jellemző
az, amit a szavaid hátterében sejtek, tudniillik
hogy tudatosan törekednének eszközeik tágítá-
sára.

- Sajnos ebben az a szörnyű, hogy ezáltal

profi színészeink többsége magát a színészetet

nézi le. Ezt a komplex és ezerszínű kifejezési for-

mát, létezési módot, játékot - magát a színésze-

tet - nem lehet egyetlen változatára, a realista

színjátszásra, a szószínházra leszűkíteni, amely

ma Magyarországon tulajdonképpen egyedül

honos. Valójában szüntelenül ennek különböző

változataival találkozhatunk. Sajnos azt tapasz-

talom: nagyon sokan megelégednek azzal, hogy

megszerezték a színészi diplomájukat. Ezáltal

jogosultnak és képesnek érzik magukat arra,

hogy a színpadra álljanak. Pedig ez egyáltalán

nem így van. Az egyik színészmesterség-taná-

rom mindig azt mondta, hogy a tehetség nem ál-

landó dolog. Az el is tud veszni. Persze ő nem-

csak az alapvető fontosságú színészi önképzés-

re gondolt. Ezáltal sok mindent tudatosítani, illet-

ve konzerválni képes az ember magában.

Kollegáim, tanultabb rendezőismerőseim

rengeteget beszélnek arról, hogy Nyugaton

mennyire más a helyzet. Amerikában a színé-

szek megtehetik azt, hogy elvonulnak feltöltődni

egy évre, vagy hogy pályájuk egy bizonyos sza-

kaszán, amikor azt érzik, hogy most valami nem

működik, elmehetnek tanulni egy színészstúdió-

ba, ahol hosszú ideig egyetlen szereppel foglal-

koznak. Angliában - meglepetten hallottam - a

Royal Shakespeare Company társulata három

év alatt teljesen kicserélődik; előbb-utóbb min-

denkit elküldenek. És ez a színészeknek is jó,

mert hiszen más társulatokban más emberekkel

találkoznak, másfajta előadásokban vesznek

részt. Lehet, hogy két év múlva megint

visszakerülnek a Royal Shakespeare tagjai

közé, de maga a Shakespeare Színház ezáltal

egészséges cserefolyamatot tart életben.

Nálunk viszont mindenki igyekszik megka-

paszkodni elért pozíciójában. Persze ez is érthe-

tő, hiszen az is borzalmas, ha az ember elveszti

az éveken át biztosnak hitt fogódzókat. De azt hi-

szem, az alkotó tevékenységben nincs más mód

a megújulásra: az embernek többféle dologgal

kell megismerkednie, sokfajta impulzussal kell

találkoznia.

 Mennyiben kívánt tőled újfajta színészi

technikát, a korábbiaktól eltérő játékmódot ez az
előadás?
 Nagyon fontosnak tartom, hogy prózai szí-

nészek részt vegyenek ilyen előadásokban. A
ta-
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mi lezajlik. Furcsa, skizofrén állapotot kíván ez,
tudattalannak és tudatosságnak furcsa keve-

edését. Nagyon nehéz ezt létrehozni, de meg-
alósítható.
 És az nem jelent skizofrén állapotot,

ogy kétfajta színházban párhuzamosan
átszol?

ordán Tamás színész, előadóművész, rende-
ő. 1943-ban született. Eredeti foglalkozása:
érnök. 1961-től 1970-ig az Universitas
gyüttes, 1971-től 1976-ig a 25. Színház, 1977-
ől 1979-ig a Várszínház, 1980-tól 1991-ig a ka-
osvári Csiky Gergely Színház tagja volt. 1991
ta a Merlin Színház igazgatója s színészkép-
őjének vezetője. Jászai-díjas, Érdemes mű-
ész.

Mi hozott téged Kazincbarcikára?
 Szeretnék a Merlin számára előadásokat

alálni. Ugyanakkor nagy örömömre visszatalál-
am valami rég elveszetthez. Amióta a kazinc-
arcikai találkozó létezik, én nem tudok semmit
z amatőr színházakról. De az, hogy most itt va-
yok, borzasztóan erős élmény számomra.
 Miért?
 Nem voltam még itt, tehát nem tudom

sszevetni a látottakat a régebbi fesztiválokkal,
e úgy látom, hogy a mostani jó színvonalú
alálkozó. Az igazi élményt a fesztivál hangulata
elenti számomra. Visszaidéz sok mindent, ami a
iatalságomra volt jellemző. Meg
sszehasonlításra is késztet. Valami olyasmit
rzékelek - lehet, hogy csak én látom bele, nem
iztos hogy így van -, hogy ezek a gyerekek,
kik itt játszanak, sokkal felszabadultabbak,
int amilyenek mi voltunk annak idején. Sokkal

zabadabban léteznek eb-ben a furcsa világban,
miben élünk. Jóval kevesebb dolog köti őket
zínházi értelemben is - mind tartamilag, mind
ormailag. Jelét látom annak is, hogy ezek az
matőr társulatok több örömöt és több
éltóságot találnak a játékban, mint a profi

zínházak. És ez nagyon fontos, mert a hivatásos
zínjátszásnak megújulásra van szüksége.
alán most is fontos lesz ezeknek a csapa-

oknak az a szerepe, hogy megmutassák azokat
titkokat, amelyeket - helyzeti hátrányból kö-

etkezően - a profi színház nem tudhat.
Alapvető kérdés, hogy a színháznak van-e
ondanivalója, és ha igen, akkor mi az. Az a ve-

zély fenyegeti a színjátszást, hogy nem tud mi

 Nem, semmikképpen sem. Egyfajta tuda-
tosságra, a testem tudatosabb használatára ta-
nít meg a Csabával való munka. Nem játszom
másként a Radnóti Színházban, mint eddig. A já-
ték, a színészi munka belülről, „ízeiben" kezd el
változni - észrevétlenül, alig elmondhatóan.

hez hozzászólni. Nagyon furcsa, változó idősza-
kot élünk, és a színház is csak keresgéli a helyét.
Nem találja sem a közönségét, sem a saját
hang-ját. Identitászavarba kerültek a
kőszínházak. Mintha az itt látható csoportokra
ez nem lenne ilyen mértékben jellemző. Úgy
tűnik, hogy tudják, mi foglalkoztatja őket,
megtalálták az önálló hangjukat és saját
közönségüket.
 A legtöbben azonban a fennmaradásukért

küszködnek...
 Valóban, az is fontos probléma, hogy az

anyagi eszközök kevéssé állnak rendelkezé-
sükre. De ez ebben a helyzetben talán inkább
előny.
 Ezt hogy érted?
 Rákényszerülnek a leleményes fogalma-

zásra, a formák újragondolására. Ez megmutat-
kozhat akár az eszközök és tárgyak alkalmazá-
sában, akár a saját testük használatában is. A
legjobb társulatok előnnyé változtatják a hát-
rányt. Az ismertebb példák közül utalhatok akár a
Ruszt-féle szegény színházra, akár az Arvisura
leleményes színpadi trükkjeire. Ezek a megoldá-
sok nagyon erős mozgásba hozzák a fantáziát -
a társulatokét is meg a közönségét is.

De azért valóban fontos probléma az anyagi-
ak hiánya. Egész egyszerűen rosszul vannak el-
osztva a pénzek. Nem alakult ki még az az új
struktúra, amely megpróbálna igazságosabb el-
osztást kialakítani. Miközben egyre kevesebb a
pénz, egyre nagyobb szélsőségek alakulnak ki.
Lehet, hogy ez nem is ellentmondás. Egy köz-
gazdász biztosan tudná, hogy miért van így. A
művészek anyagi elismerés szempontjából
nagyon széles skálán helyezkednek el. Egy ki-
váló magyar színész például a Merlinben tizenöt
előadást és egy tévéfelvételt - a próbákkal
együ t t - kétmillió forintért vállalt volna el. Ugyan-
akkor az Egy csepp mézszereplői jó esetben há-
romezret kapnak egy-egy előadásért - ha telt
ház van. Ha kevesebb a néző, akkor kisebb a
gázsijuk. Úgy tűnik, hogy teljesen elszakadtunk a
realitásoktól. Van, aki egy esti fellépésért tizen-
ötezret, húszezret, huszonötezret kér. A nyugati
gázsikhoz képest a hazaiak valóban alacsonyak.
De mi még nem érkeztünk el odáig, hogy meg
tudjuk fizetni a művészeket. Tán nemis ér annyit
az egész művészet. Természetesen én is sze-
retném, hogy mindenki jó fizetést kapjon. Mégis
azt hiszem, most, hogy változik a világ, és egyre
inkább a pénzről szól minden, nem szülne jó vért,
ha a művészek túlságosan jól élnének. Nem
mondom persze, hogy nélkülözzenek, meg

JORDÁN TAMÁS

AHOGY VÁLTOZIK A VILÁG

Jelenet A Békéből (Térszínház)


