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Bevezetés

„… a színészt nem az eszéért fizetik. Bizonyára vegyes hatást váltott
ki, amit mondtam, de a színésznek valóban csodálatos képessége az, hogy át
tud élni valamit. Ez különbözteti meg őt a többi embertől. És a színész
nemcsak a saját emlékeit tudja átélni, hanem képes átélni egy leírt szöveget.
Persze, a saját élményei, idegrendszere alapján, amit integrál a szövegbe, de
meg tud jeleníteni egy más ember által leírt embert, át tudja élni egy másik
ember szenvedélyét. Erre a képességére a színész joggal büszke. A baj csak
ott van, hogy ha nyilatkozik, akkor azt is átéli, hogy ő most nyilatkozik...
Vagyis

nagyon

sok

„lila

gőz”

párolog

a

levegőbe

ilyenféle

nyilatkozatokból.”1
A fenti mottó, vagy inkább intő idézet vezessen, amikor betűket írok le papírra.
Major e szavaiban ott az alkalom, hogy büszke lehessek választott hivatásomra, hogy a
többi embertől különbözőnek érezhessem magam, és hogy megrémüljek attól, ha ezen
érzések bátorítanak bármilyen kinyilatkoztatás megfogalmazására. Minden billentyű
leütése közben elemzem máris magamat, vagy inkább a helyzetet, hogy én most
gépelek. Tetszelgek itt ebben az új szerepemben, már most érzem, hogy Majornak igaza
van, közben még azt is elhiszem, hogy képes leszek ezt a bizonyos „lila gőzt” a
minimálisra csökkenteni, megfogalmazásaim, elemzéseim igyekeznek majd a lehetőség
szerinti legmegfoghatóbbá tenni mondandómat. De valószínűleg kénytelen leszek egyegy esetben bevallani, hogy amiről épp beszélni kívánnék, arra nincsenek szavaim.
Megígérem, hogy ekkor nem fogok misztikus irányokba kanyarodni, nem fogok
szédülten és meghatottan szakmánk lényegének megfoghatatlanságára, varázsosságára
hivatkozni… becsülettel beismerem inkább, hogy e pontokon megállt a tudományom.
Mert valamire még nem jöttem rá. Még nem csináltam eleget.
E dolgozat őszinte szeretne lenni. Azzal kezdem, hogy elárulom, hogy nem
kutattam semmit. A szó tudományos értelmében nem akaródzik kutatásnak gondolnom
1

Antal Gábor (szerk.): A színház nem szelíd intézmény. – Magvető, Budapest., 1985. 417.
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azt, amit a dolgozat megírása érdekében csinálok. Azt például, hogy folyamatosan azt
gyakorlom, amiről írok. Nem tudományos értelemben viszont bevallom, igenis
kutatásnak nevezhető az az állapot, amiben e dolgozat írása közben/miatt színpadi és
nem színpadi időmet töltöm. Kutakodó üzemmódban játszom, próbálok, mindennapi
munkámba belekerült egy plusz elem, mégpedig az, hogy közben elemző figyelemmel
igyekszem megállapítani, hogy ami épp történik velem, vagy amit épp én csinálok, az
pontosan mi. Hogy az hogyan megfogalmazható, vagy megfogalmazható-e egyáltalán.
Minden nap ér olyan élmény, ami elemzendő lenne/lehetne, ha nem fáradnék
rendre bele abba, hogy a munkámról, munkaeszközömről, így aztán kényszerűen
magamról gondolkodjak.
Pedig a felvételi alkalmával erre kaptam biztatást. A tisztelt bizottság javasolta,
hogy írjak a munkámról, még talán a „magamról” szó is elhangzott. Én örültem, mert
gondoltam, ez maga a szabadság, felhatalmaz arra, hogy azt a sok szakmainak
mondható tépelődést, büfés problémamegoldást, amit rendre átélek, végre papírra
vethetem, és előttem állnak majd azok a jó kis gondolatok, amik eddig mindig
elrepültek a semmibe.
Ehhez az egykori állapothoz képest annyi változott, hogy most éjjel a metrón
vagy a villamoson még frissnek mondható élménygőzben belerepülnek egy füzetbe,
vagy példány hátuljára, vagy egyéb könnyen elveszíthető papírfelületre. Legtöbb
körmölésről másnap kiderül, hogy nem igaz, vagy hogy benyomást tartalmaz, nem
megállapítást, vagy hogy tegnap úgy látszik rossz kedvem volt, vagy éppen túl jó…
De vajon egy benyomás megfogalmazása egy probléma kapcsán nem tud-e
elegendőnek,

esetleg

hasznosnak

bizonyulni,

ha

már

ugyanezen

tárgyban

törvényszerűséget nem sikerült megállapítani? Tapasztalatom, hogy de. Sok olyan
beszélgetésre emlékszem tapasztaltabb, vagy épp tapasztalatlanabb kollégákkal, amely
beszélgetések nem zárultak szakmai szempontból megnyugtató egyetlen igazság
felfedezésével, de a tárgy, amiről szóltak, nyugtalanító kérdőjelek és felkiáltójelek
halmazaként sokkal virulensebb problémaként, vagy jelenségként éltek tovább
fejünkben (az enyémben legalábbis), mintha nem ejtettünk volna róluk tétova szavakat
egyáltalán.
E tétova szavak következnek.
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A téma

A téma a színész szigorúan vett munkája. E kifejezés alatt azt a tevékenységet
értem, amely mentes az egyéniségbeli, alkati, rendezői, esztétikai, társadalmi stb.
körülmények pillanatnyi specifikumától. Egy bármikori, bármilyen színész magányos
munkáját értem alatta bármilyen szerepén, melyet bármilyen rendező osztott rá
bármelyik darabban. Erre a képtelen absztrakcióra azért van szükségem, hogy ne kelljen
minden tárgyalandó esetben hozzátennem, hogy „persze ezt úgy értem, hogy figyelmen
kívül hagyom ezt vagy azt a körülményt, eshetőséget.”.
Ami minden magyarázkodásnál fontosabb, a dolgozatot Zsámbéki Gábor
témahirdetése kapcsán kezdtem készíteni: A színészi közlés csatornái, illetve azok
egyidejű működtetése.
Ez a cím egy hanyag vagy laikus, vagy cinikus nézőpontból olyan, mintha azt
mondanánk: a színészi mesterség maga. Hiszen mit csinál a színész a szemünk láttára?
Hát közöl. Van ráadásul olyan módszertani iskola, mely azt hirdeti, sőt olykor maga a
színész is azt érzi szigorúan vett munkája közben, hogy voltaképpen nem is kellene
mást tudni, mint jól beszélni, gesztikulálni, mozogni, koncentrálni egyidejűleg, és e
képességeket használva és ismerve szolgálni az éppen aktuális vállalkozást. Ha csak
ilyen egyszerű lenne, akkor is épp elég bonyolult...
Épp e bonyolultság miatt veszem magamnak a bátorságot, hogy a témahirdetést
felelőtlenül, vagy épp nagyon is felelősen értelmezve arról gondolkodjak, hogy mi is az,
amit mi naponta csinálunk.
Persze, hogy önimádó már önmagában a kérdésfeltevés is, hiszen megelőlegezi,
hogy a válasz nem lesz egyszerű, és valószínűleg misztikus szférákba repít majd. Pedig
elég egyszerű válasz adható rá, ráadásul rengetegféle. Itt van egy leíró, józan paraszti
mindjárt: „Bizonyos szerző bizonyos művét bizonyos rendező bizonyos színpadra állítja
bizonyos körülmények között, ebben a színész bizonyos szerepet kap, azt a
próbafolyamat alatt a rendezővel együttműködve életre hívja, és estéről estére
reprodukálja.”
(Itt az idézőjel nem azért kívánatos, mert ezt valaki valaha mondta, hanem mert
bárki bármikor mondhatná.)
Ez egy olyan mondat, melyet a valamit mindenáron leírás kényszere szült, és
tartalmaz egy csomó általánosítást – így aztán részigazságot – ebből következően
5

tévhitet a színész munkáját illetően. Mégis muszáj valamit leírni csak azért, hogy ennek
a valaminek a tartalmához viszonyítva el lehessen indulni a helyeslés, a cáfolat, vagy
finomabb árnyalások útján.
Mert mi az pontosan, hogy „szerep”, mi az, hogy „életre hívja” (nem inkább
átéli, megéli, éli, felmutatja, vitatkozik vele, kritizálja?), milyen az az „együttműködés”,
és főleg mi az, hogy „reprodukálja”? (Mondjuk kommunikációelméleti vagy
szemiotikai, logikai értelemben ez a reprodukció például reménytelen vállalkozás, de
szerencsére színházról van szó, mely tényező talán megenged nekünk némi
terminológiai szabadosságot.)

A színész munkájáról sok óriás mester írt már le sok mindent. Mindent leírtak
már. Kutatni tehát nem is volna érdemes, újdonságokat saját kútfőből aligha fogok
előráncigálni, „kutatási tervem” mégis az, hogy a már létező e tárgyú szövegeket
ismerve és tisztelve mégis saját tapasztalataim mentén vizsgáljak olyan jelenségeket,
problémákat, tüneteket, melyeket e nagy tanok vizsgálnak, és tárgyalnak ugyan, de
hozzájuk való viszonyom a köztünk lévő történelmi, társadalmi, esztétikai, olykor
filozófiai távolság miatt nem elég bensőséges. Valami intuitív gát akadályozza, hogy
gyakorlati hasznukat vegyem, és beépítsem őket mindennapi munkámba. Őszintén
szólva talán nem értem őket eléggé. Abban kell hinnem tehát, hogy hatékonyabban
tanulok, fejlődöm, ha a megismerés vagy megvilágosodás aktusa a zsigereimben
történik, és ha megtörtént, igyekezzek saját szavakat találni rá, saját működési
mechanizmusom törvényeit magam határozzam meg. Úgyis én fogom csak használni.
Akivel pedig tapasztalataimat valamilyen formában megosztom, kedvére válogathat
belőlük, és a maga zsigereire alakíthatja, vagy épp eldobhatja őket.
Előfeltevésem, tapasztalatom, hogy a mai magyar színésztársadalom fejében a
munkánkkal kapcsolatos eszmei/elméleti zűrzavar teljes, a gondolkodásunk magunkról
és teljesítményeinkről csak szertelen intuíciók elegye, vagy nincs is. (Lehet, hogy nem
is kell.) Semmi más tudományos célja nincs jelenleg e munkának, mint bizonyos
rendrakás saját fejemben. „Saját fejem” e dolgozat esetében egy nem reprezentatív
színésztársadalmi keresztmetszetként kénytelen szerepelni, amennyiben magamat a mai
magyar színésztársadalom átlagtagjaként határozom meg. (Tévedésem talán nem
ordító.)
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Ebből következően nekem is csak arra van itt lehetőségem, hogy leírjak néhány
jelenséget, tünetegyüttest, megfigyelést, pusztán azért, hogy átgondoljam, mi az, ami
történt/történik velem, de főleg azért, hogy ha más elolvassa, tudjon velem vitázni, vagy
bólogatni...
Érthetően

nem

módszert

írok

én

az

elkövetkező

oldalakon,

hanem

megfigyeléseit annak, hogy a naponta felbukkanó megoldanivalókra milyen stratégiákat
szoktunk használni, és hogy ezen stratégiák léteznek-e, jogosan választjuk-e ezt vagy
azt, vagy megszokásból, vagy lustaságból.
Az biztos, hogy bizonyos állandóan használt (hibásan, vagy helyesen, mindegy)
szavak, fogalmak apropóján kezdem a fejezeteket. Mindezt azért, mert mint az SzFE-n
már évek óta tanító ember, naponta szembesülök azzal a kommunikációs zavarral tanár
és diák között, hogy nincsenek szavaink… Nem kell ehhez persze sem tanárnak, sem
diáknak lenni, elég, ha az ember színházat csinál, és arról időnként beszélget
sorstársaival.
Nincsenek szavaink a dolgokra. Lám, most is azt írom, hogy a dolgokra…
Valami véletlenül alakult hagyomány szerint ólálkodunk a mondanivalónk körül,
retorikai lélekjelenlétünk a felelős azért, hogy ne butaságok, vagy félreérthető dolgok
hangozzanak el esetleg fontos pillanatokban.
Olyan szavak, fogalmak lesznek e kis fejezetek címei, amelyek naponta
elhangoznak egy-egy próbafolyamatban, vagy szakmai jellegű magánbeszélgetésekben.
A színész, akit a legjobban ismerek (én) megpróbál ezekkel kapcsolatban valamit
megfogalmazni, mely kísérletek konklúziója feltehetőleg a megnyugtató és felszabadító
„tudjaisten” lesz.
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A módszer

Hogyan színészkedjünk?
E nevetséges kérdés komolyra fordulását, egyáltalán létjogosultságát az adja
meg, hogy senki e jelenben erre válaszolni nem tud. Ez önmagában nem is volna baj,
hiszen igényes művész szabadon gondolkodik, távol tartja magát attól a szerénytelen
állítástól, hogy ő meg tudja mutatni az egyetlen üdvözítő utat. Bárki gyakorolja is e
szakmát akármilyen szinten akármilyen jegyzett ideig, rájön, hogy egyetlen út/ mód
nincs. Ha eddig a felfedezésig eljut, felelős kételyei támadnak a tuti megmondásával
kapcsolatban. Tehát tovább keresgél, kisérletezik mondjuk igazán színvonalas
alkotóként; és mivel tele van kifejeznivalóval, hát kifejez így meg úgy, ezt meg azt. Ezt
így, azt meg úgy, de hogy mit mikor hogy, azt nem kívánja rendszerbe foglalni,
meghagyni akarja inkább magának a mindenkori helyzet/ kihívás által éppen ízlés(e)
szerint megkívánt döntés szabadságát.
Ez támadhatatlan hozzáállás, hiszen alkotói szabadság létezik, színházrendezzen
mindenki mindenkor úgy, ahogy akar, színészkedjenek ezen mindenkori akarat éppeni
kénye szerint a színészek, valahogy mindig lesz, ha kellő mennyiségű invenció gyűlik
össze egy próba/ színházteremben. A sikerülés érdekében hozott döntéseknek úgyis
esztétikaiaknak, „látásmódiaknak”, anyag és jelen viszonyából fakadóaknak, satöbbinek
kell lenniük. Ha mindezen tehetségmennyiség együtt áll egy ügyben, akkor a vállalás
célt ér, megvalósul legalábbis, megtörténik, az biztos. Ezt végül mindig színészek
hajtják végre.

Mit akarhatok ezzel? Talán azt, hogy nincs rendszer, és ez nem baj? Hogy értsük
meg mi színészek, hogy nem várhatjuk el rendezőinktől, mestereinktől, hogy
kézikönyvet adjanak a kezünkbe? Hogy épp elég teljesítmény tőlük az épp aktuális
vállalás saját törvényeit megalkotni és működtetni? És hogy mi színészek ottmaradunk
vértezetlenül a következő feladatra, mert ott majd más anyag, más ügy, más törvényeket
generál? És csak reménykedhetünk, hogy újra együtt áll majd néhány jó csillag? Igen,
valami ilyesmi. És hát hogy nekünk mindig nagyon nehéz.
Szóval nem az a baj, hogy senki nem mondja meg, hanem hogy senki nem
akarja megmondani, hogy hogyan.
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Módszerek és mindennapok

„A színház lázadóinak, reformereinek, látnokainak írásait csak akkor
érthetjük meg, ha tapasztalatokkal telítve érkezünk hozzájuk, olyanokkal,
amelyeknek még nem tudunk nevet adni. Szavaik felrázzák homályos
grammelot-unkat, és azt egy tagolt ismeret világosságához vezetik.
Jó könyvekről van szó, melyek képesek az olvasók érdeklődését
felkelteni. Titkos hatásuk azonban az irodalmi és a technikai szint alatt
található, abban az elrejtett hálóban, amely képes arra, hogy kifogja
mindazokat a tapasztalatainkat, amelyek még kicsúsznak a kezünkből.”2
Ma a mi színházunkban a színész – noha többé-kevésbé tisztában van a
napjainkig

a

közmegegyezés

szerint

tudományosan

érvényesnek

tekinthető

színházmódszertani irányzatokkal, munka közben soha nem gondol velük.
Nem tudom felelősen kijelenteni, hogy ez egyértelműen baj. Jelenleg annyi
bizonyos, hogy mióta ilyesmiken gondolkozni szorítom magam, munka közben
önkéntelenül társítok bizonyos saját vagy körülöttem lévő munkamozzanatokat
bizonyos többnyire mások, olykor magam által megfogalmazott módszertani
megállapításokhoz. Tehát valami életképes kapcsolat bizonyosan van a színészetről
létező elméletek és a gyakorlat között. Ez a kapcsolat azonban jelen szakmai
állapotomban a gondolkodásomnak hasznos, ám a szigorúan vett munkámban még nem
tud direkt segítségemre lenni. Ismereteim kezdenek lenni tehát, már a derekam is részint
beadva, de ezen ismeretek előre megfontolt működtetését pillanatnyilag el sem tudom
képzelni.

Az ismert nagy XX. századi színház- színészelméleteket ömlesztve vizsgálva (
értsd: párhuzamosan és egyfolytában ezeket olvasgatva ) az a csalóka élményünk lehet,
hogy valójában mindegyik ugyanazt mondja. Ezt talán azért érezhetjük mi, mai
színészek, mert mindegyik módszertan elemeivel találkoztunk már mint feladattal, vagy
óhatatlanul alkalmaztuk már ezek egy-egy elemét; még messzebb merészkedve – ezen
elmélkedések, módszerek szintézise szerint működünk. Vagy inkább: működésünk

2

Eugenio Barba: Papírkenu. – Budapest Kijárat, 2001.
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annyira sokrétű és hebehurgya, hogy bármely metodikai csomagban találunk hozzá
igazolásfoszlányokat. Ráadásul manapság nem jellemző, hogy színházmódszertani
programhirdetések, úgymond „iskolák” mentén tartozunk össze, sokkal inkább
meghatározzák színházi szövetkezéseinket bizonyos esztétikai, még inkább társadalmi
célkitűzések. (Itt egy színház artikulált vagy véletlenül kialakult, de a közmegegyezés
vagy hagyomány szerint létező öndefiniálására gondolok.)
Játsszuk tehát dolgainkat, „ahol érjük”, és ha valaki egy próbán megkérdezi,
miért jön be, vagy tesz ezt vagy azt, már fel is röppen Sztanyiszlavszkij neve egy
előjelfelhőben, mintha bizony csak az ő módszertana tételezné bizonyos ok-okozati
összefüggések fontosságát. Ha egy jól sikerült pofon után valaki egy kicsit is emeltebb
minőségben képes megnyilvánulni, a műveltebbek és érzékenyebbek elmormolnak egy
„biomechanikát”, bizonyítva ezzel elméleti ismereteiket, egyszersmind azok hallomásos
gyökereit. Fentebb említettem, hogy nem biztos, hogy elméleti felületességünk baj.
Csak épp létezik.

Vannak az elméletek a színész munkájáról, vannak a színházesztétikai célok, a
rendezői mint szerzői színház (így nevezem az olyan komplex színházcsinálók totális
reform- szándékú tetteit mint Brecht, Artaud, Grotowski). Vannak a színész munkáját
megfigyelő, elemző, azt nagy nehezen leírni próbáló tanulmányok, vannak az esztétikai
célokból a konvencionális színészi munkát dekonstruáló, újrateremteni próbáló
módszertanok, és mindezekkel szemben ott van a színész a mindennapokban, és az,
ahogy ő szeret dolgozni. Mert szerintem csak úgy tud, ahogy szeret.
Ebből az következik, hogy úgy is dolgozik. Bármilyen feladatot kap, nem csak
megfelelni akar annak, hanem megtalálni benne az örömét, és ha nem találja, akkor
csinál magának benne titkosat. (Feltevésem, hogy ez az öröm mindig kapcsolatban van
azzal a bizonyos átéléssel, bármely korrekt, vagy zűrzavaros értelmében használjuk is
ezt a szót. Átélhetőséget, igazságokat üldözünk folyton, akár pillanatnyiakat.)
Voltak a színháztörténetben nagy mesterek, akik életműve - izmussá, sőt –
iánussággá nemesedett; rendszerként, olykor módszerként is leírható, de nagyságuk
inkább esztétikai jelentőségű. Ők maguk, vagy elemzőik róluk leírták. Egyik sem
kiskáté. Mindegyik rengeteg munka tapasztalatainak összegzése. Legtöbbjét a mesterség
tudata, iskola, tanítványok létezése, és az irántuk érzett felelősség hívta életre; mármint
a leírását. Pedagógiai, színésznevelési céllal jöttek létre tehát.
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Mi a módszer? Van ma módszer? Miért nincs? Talán azért, mert a színjátszás
(nem a színházcsinálás, fontos!) már mindent kipróbált? Mindenhogyan színészkedtek
már emberek, minden úton elindult már valaha valaki. Minden ilyen jó/ rossz kísérletről
tudomásunk van/ lehet, és amikor új, vagy végre valami világos, következetes módszer
után kutatunk, folyton beleütközünk már ismert, látott, leírt, vagy valahol már hallott
élményekbe.
Ha a mai módszerről gondolkodunk, korunk jelentős rendezői jutnak eszünkbe,
munkásságuk jelentősebb állomásait próbáljuk önkéntelenül immanens rendszerré
elemezni sokszor. ( Zsótérozunk, Bodózunk, Schillingezünk… csak hogy igazán
jelenlegieket említsek.) De ekkor nem színésztechnikai, színjátszási metódusokat
detektálunk, hanem színházcsinálási, esztétikai, teátrális fogalmazásbeli sajátosságokat
csépelünk rendezők nevével fémjelzett izmusokká, hogy aztán ne találjunk szavakat,
amikor valamely alkotó egy anyag, vagy saját rejtélyes késztetése, éppeni alkotói
belátása, mondjuk ki: művészi szabadsága józan vagy épp nem józan érzésétől
vezérelve valami egész mást/ másmilyet alkot, mint amit tőle a befogadói hatalmasok,
életműfigyelő kritikusaik elvárnak.
Ezen színházcsinálási sodrok a színésszel való munka, a színészhez való
„nyúlás”

tekintetében

is

különböznek,

tetten

érhetők

bizonyos

módszertani

sajátosságok, de egyikük sem ragadtatja magát ara, hogy megmondja: hogyan
színészkedjünk. ( Hacsak nem tanít az illető színészeket színészkedni. )
A módszer után áhítozó kielégítetlen vágy nem az élőszóra vonatkozik, hiszen a
színészképzés(ek) során különböző mesterek különböző kipróbált vagy épp kipróbálódó
metodológiák mentén természetesen átadnak alapvetéseket, és ha jó színházcsinálók és
pedagógusok egyben, akkor kezük alatt a kiválasztottak kellő mennyiségű és minőségű
élményben részesülnek tanulóéveik alatt ahhoz, hogy saját ízlésüket, képességeiket ezen
élményekhez csatolva többnyire jó döntéseket hozzanak pályájuk során.
Szóval nem megmondani nem akarja senki, hanem leírni, összegezni, minden
mindenkori színész számára elérhetővé tenni nem akarja vagy tudja egy mester sem a
tiszta, vagy akár zavaros módszerét.
A tanítási módszerek nem íróasztalnál születnek, nem tanulhatók, kizárólag
tapasztalatok fejlesztik őket működővé. Nem csodálkozhatunk ezen, hiszen az űzött
művészet gyakorlatibb az összes többinél, nem csak mert gyakorlás útján sajátítható el,
hanem mert kizárólag gyakorlás közben létezik. Recepciója – hivatalos kritika, vagy
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fogyasztói

magatartás

–

minden

művészet

közül

a

legszubjektívabb.

Egy

képzőművészeti alkotás elkészülte után legalább ott van. Egy tárgy, mely az
értelmezések, a befogadás viharaiban kényszerűen változatlan. Tehetetlen az értés,
félreértés és továbbértéssel szemben, de legalább el van készülve. Többnyire. Aztán
átértékelődik, kanonizálódik vagy nem, életmű fontos állomásává válik vagy nem,
művészettörténeti tény lesz belőle akármilyen erővel és előjellel.
Egy színházi előadással is történhet ugyanez, de az a kultúra szokásos
feldolgozási rutinjában egy rendező, egy műhely, egy áramlat, vagy egyéb eszmei
kategória eleme lesz, bármennyire nem volt célja ez egyetlen alkotójának sem.
Rosszabb esetben elfelejtődik. De ez akkor sem a színész munkája, nem az ő műve. Az
ő műve mi?
Talán az a kedd este, vagy szerda délelőtt... Ez megítélődik rendre, kritizálják,
megtapsolják, unják, hörgik, félreértik, bálványozzák… De ez a kedd este az ő műve.
De csak kedd este. A műalkotás, amit úgymond le tud tenni az asztalra, az sok kedd,
meg szerda, alakítások sora, fáradhatatlanság, érdeklődés, megújulás, elfáradás, az
elfáradás beismerése, szerénység, nagyképűség, titok, kitárulkozás... Ő maga. Az
életműve? ( nem, az talán más ) Az XY- ság/ség.
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Az állapot

„Ha az érzelem lelki állapot, a színésznek sohasem szabad tudomást
venni róla. A valóságban a bennünket szorongató érzelemről csak akkor
veszünk tudomást, ha az érzelem már elmúlt; különben azonnal elenyészik.
A színész kizárólagosan a jelenben él; folytonosan egyik jelenről a másikra
ugrik át. Az egymást követő jelenek folyamán egy cselekvés-sorozatot visz
véghez, amely egyfajta verejtékréteget választ ki és rak le rá: ez a verejték
az érzelmi állapot. Ez a verejték azt jelenti játéka számára, mint amit a
gyümölcsnek jelent a leve. De mihelyt az érzelmi állapotot felfogja és
tudomást vesz róla, a verejték egy pillanat alatt elpárolog, az érzelem elillant
és a játék kiszárad.”3

Ma a színinövendékek, fiatal, tehetséges emberek pályájuk elejének jelentős
részét, energiájuk túl nagy hányadát állapothajhászásra fecsérlik. Zeng az állapot
kifejezés a próbákon, mely kifejezés definíciója számukra – számunkra tisztázatlan,
általános... Tévesen nem gondolunk arra, hogy az állapot szó önmagában semmit nem
jelent, tartalmatlan halmaz, szükséges volna eldönteni, hogy milyen. A kóstolódó ifjú
egy speciális állapotot, azon belül is lelkit keres, szélsőségeset, amely lehetőleg a sírás
határán, még jobb, ha azon alaposan átlépve helyezkedik el.
Nem lehet ezért haragudni rá, hiszen önmagának igyekszik bizonyítani valami
olyasmit, hogy képes arra, amit egy picit tapasztaltabb, cinikusabb nézőpontból nagy
érzésnek nevezhetünk mondjuk. Igyekezete mégis tiszteletre méltó, mert abból fakad,
hogy dolgozni akar magán, újra és újra át akarja élni azt a meghökkentő tünetcsoportot,
amitől egy pillanatra másnak érezte magát, mint aki, vagy mint amilyen ő valójában.
Érzékel idegrendszeri, fiziológiai változásokat, kipirul, liheg, könnyezik, remeg, izzad,
egész lénye zakatol, egyáltalán: a teste, az idegrendszere teljesít, és ez öröm.
Teljesen mindegy neki, hogy ezt milyen eszközökkel éri el, mennyi idő alatt; így
vagy úgy odatereli magát abba a vágyott kiborulásszerű pillanatba – percbe, ami a
léleknek olyan jó. Még nem tudja, hogy később ugyanezt bármikor létre kell hoznia
3

Jean-Louis Barrault: Gondolatok a színházról. - Színháztudományi Intézet, Budapest, 1962. 37.
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magában egy pillanat alatt. Még nem tudja, hogy az ő kedves állapota nem más, mint
testének, lelkének, egyszóval a lényének reakciója arra a dresszúrára, aminek saját
magát kitette a színpadon.
Igen, saját magát, mert még nem a szituációból, a partnerből következik ez a
reakció. Még ott fontoskodik a helyzet és az állapot elérése között a hideg eltervezés a
játék előtt, majd a konok akarás a játék közben. Tehát az ifjú e fázisban kizárólag
magára reagál.
Ugyanez megtörténik naponta dörzsöltebb játszókkal is persze, nem tudom,
miért a színinövendékeket bántom. A magam bőrén is érzem még mostanában is, hogy
beleszeretek valami nagy érzésbe, bálványozom az állapotot. A sajátomat. A saját
szélsőségességemet, azt a fiziológiai tünetegyüttest, ami a lelkemet oly magasztos
szférába emeli, hogy nagy művésznek tudom képzelni magam. Ez a tünetegyüttes a
sírás például…
Kulcsmomentum a színjátszásban. Könnyebben el tudom hitetni, hogy dühös
vagyok, szomorú, remekül tudok nevetni, de a sírásnak vannak fiziológiai jelei,
könnyek, taknyok. (Valamiért a színésznőknek ez könnyebben megy). De ha egyszer
már ment egy adott jelenetben, mert úgy sikerült összehordani az élményanyagot, lelki
tartalmat, hogy összejött, akkor sem feltétlenül reprodukálható. Tán a nagy akarás miatt.
Nyolc évvel ezelőtt még azt gondoltam, hogy ha nem folyik a könnyem és a
taknyom, az nem bőgés. Most már azt érzem egy színpadi cselekménysorban, hogy
kedd délelőtti próbán át tudom élni azt a szomorúságot és azt a lelkiállapotot anélkül,
hogy ennek a fiziológiai tünetei jelentkeznének. De ettől még értékelhetően ott van az
az állapot. A lelki.
Évekkel ezelőtt nem gondoltam azt, hogy ilyet lehet (ér) csinálni. Azt
gondoltam, hogy ez maga az álság, illusztráció. Miközben egy vissza-visszamenős
próbán nem csak én próbálok, nem csak az én lelkiállapotom próbál, hanem lentről nézi
valaki, egy rendező, és azt akarja látni, hogy az erőviszonyok, vonalak ott a színpadon
stimmelnek-e, és lehetséges, hogy nem foglalkozik azzal, hogy az a sírás igazi-e, ha az
egyébként állapotilag ott van. Meg van jelenítve, érzékelhető.
A Részegek című előadásban van egy jelenet, ahol taknyom-nyálam egybefolyt.
Az ötvenből eddig nagyjából nyolc előadáson. Akkor pont úgy jutottak eszembe dolgok,
és pont kijött. A testem emlékszik arra az állapotra. A kontroll - bármibe lefogadom - ki
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van kapcsolva, úgy megyek oda abba a jelenetbe, hogy engem nem érdekel, a civil
énemet nem érdekli, mi folyik az orromból.
Egy-két előadáson elkezdtem akarni direkt rekonstruálni azt a pillanatot, amikor
a sírás megjött. A rekonstruálásra nem volt stratégiám, pusztán a nagyon akarás. Ennek
csúfos vége lett. Egyáltalán nem sikerült. Közelébe se kerültem. És akkor az e feletti
bosszúságom uralta a jelenlétemet. Miért nem tudok úgy sírni, mint múlt kedden?
Néhány előadás óta ezt elengedtem. Már nem kívánok úgy sírni, viszont pont
ugyanazzal a töltéssel tudom képviselni azt a tartalmat, mintha sírnék. Tehát – kicsit
talán beképzelt kijelentés ez – úgy játszom, hogy teljesen mindegy, sírok-e, vagy nem.
Visszacsatolásokból tudom, hogy azt hiszik, igen. Pedig könny nem csordul ki a
szememből. Vagy igen. De pontosan ugyanolyan lélekkel létezem a színpadon, már nem
vizsgálom, hogy volt-e ma könny, vagy nem.
Az állapot szent is lehet, alkotói, olyan, hogy azt épeszű civil nem értheti.
Beavathatatlan az, aki nem volt színész soha, csak mi tudjuk, mi az. Lehet róla sokat
beszélni, mágikusat jelent, az biztos, de szerintem az már végeredmény. Mármint az
állapot. Ha van állapot egyáltalán, az azt jelenti, hogy már van valamiféle azonosulás az
adott szereppel, van valami aztsetudjukmi, ami már odaát van, valamin túl. Ejnye na,
csak annyi, hogy én már tudom, hogy mi lesz. Könyörtelen, de tudom, hogy erre és erre
ezt és ezt fogom mondani/csinálni, és ennyi az egész. Ez ilyen egyszerű. De milyen
csodálatos dolog – ha úgy tetszik: állapot -, hogy ez a hatalom a kezemben van!
Micsoda visszaélésekre ad ez lehetőséget! Mennyire próbára tud ez tenni, milyen erős
parancs az, hogy lehetőleg ugyanazt kell csinálnom, mint tegnap. Ha állapotot akarok
mindenképp definiálni, akkor az a szabadság, amely rendelkezésemre áll, hogy ami a
lényemből érzékelhető, az azt jelentse, amit kell. Magánügyem az állapot. (Van, aki
fekvőtámaszozik, van, aki az utolsó pillanatban ötözik, van aki már ötkor…)
Dolgom, hogy az idegrendszerem a lehető legközelebb álljon ahhoz, mint
amikor ez az adott pillanat (mindegyik, ami színpadon talál) alakított emberemmel
megtörténik. Lehet az bármilyen forma, teátrális gesztusrendszer… , én a színész ezt
mindig át akarom élni. Ha az a feladat, hogy egy ablakkeretben sziluettben bégessek,
mert a színpadra felhordott akármilyen tartalom ezt kívánja, én azt is át akarom élni.
Lehet, hogy pszichológiailag inadekvát bármi lelki felhorgadást firtatni ekkor,
egyszerűen csak szolgálni kell a színpadot, de mégis akkor vagyok ott igazán, akkor
mondhatom, hogy a tartalom átadásáért mindent megtettem, ha sikerrel megvívtam a
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harcot magam és az első pillanatra akár méltatlan helyzet között. És győzök. De csak
azért, mert piti magánzó vagyok, és valamikor elhatároztam, hogy élvezni fogom a
dolgomat.
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Az ensemble

„Mi, Kyogen-színészek azt tanultuk, hogyan segítsük a főszereplőt a
No-ban, hogy hogyan készítsük elő neki a színpadot. Ha külföldre mész,
ebben a szellemben dolgozz. Próbálj segíteni színésztársaidnak, ahelyett,
hogy magadra irányítod a közönség figyelmét. Ne törődj az egóddal, arra
koncentrálj, hogy másoknak jó körülményeket teremts a játékra.” 4

Az ensemble-játszás az, amikor az ember nem mer szünetet tartani, mert valaki
biztosan csinál valamit.
Az a valami, amit valaki biztosan csinál, az ugyanolyan jó, ugyanolyan értékes
az adott anyag szempontjából, mint az a szünet, amit én tartani kívánnék ugyanolyan
hasznot akarva hajtani az ügynek.
Együtteskovácsoló, ha sokan vagyunk a színpadon, és senkit nem lehet
kiemeltként kezelni, hanem az a „dolog”; általában egy társaság valamilyen létezése a
fő cél. Ilyenkor a színdarab sem koncentrál egyénekre, valahogy a drámai modulációk
egy egész társasággal történnek, minden változás egyformán (ill. egyforma mértékben,
az előjel nem feltétlenül ugyanaz) érint mindenkit. Mintha a társaság egy idegrendszer
lenne. Egy színész.
Szóval én a színész próbán, vagy (pláne!) előadáson hirtelen, ötletesen tartok
egy szerintem értelmes szünetet mondjuk, vagy tudom, hogy én vagyok a soros
megnyilvánuló bizonyos (köz)megegyezés szerint, de valamelyik kollégám a helyzet
tehetséges megítélésétől vezérelve odaböffen valamit…, nos, ekkor az első szakmai
reakció tőlem egy mélységes felháborodás, még mielőtt megítélhetném, mennyire igaza
vagy nem igaza van neki az adott színpadi helyzettel kapcsolatban. Óhatatlanul az
ensemble-játszás, mitöbb: úgy általában a színjátszás mesterévé avatom magam anélkül,
hogy elgondolkodnék, nem a mániákusan ambicionált pillanatomat tette-e tönkre ő.
Biztosan én szolgálom ekkor helyesen a színpadot/ helyzetet, nem a ritka pillanatot
akartam még hizlalni, amikor nálam van a laszti?
Igazságot soha senki nem tesz, nem is tudna, ráadásul ezek a küzdelmek,
vívódások másodpercekig tartanak, jelentőségük hiperaktuálisan óriási, de mondjuk

4

Yoshi Oida: An actor adrift. (Idézet ford. Kocsis Gergely) – Methuen, London, 1992. 5.
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előadás után többnyire legyintést érdemel. Egészen a következő előadás ugyanezen
pillanatáig, amikor ugyanaz történik, és bizonyítást nyer, hogy játszótársunk
ármánykodása tervszerű.
És ekkor következnek egymást imádó művészemberek között azok a
beszélgetések, amelyek egyfolytában előtérben tartják egymás mély respektálását, de
azért másodlagosan említik a tárgyalt pillanatban kívánatos színpadi viszonyokat. De
mindig szigorúan az előadás érdekében.
A szerénység az élet szinte minden területén szimpatikus tulajdonság, de mire
menne a színpad mondjuk tíz udvarias szolgalélekkel? Így aztán jöhet a másik
megközelítés: nosza oda tíz szólistát a színpadra, tíz igazi megfejtőt, drámában,
színházban gondolkodót…, lássuk, mi lesz ebből.
Fölmerül (súlyosabban, mint máskor) a színészi munkával kapcsolatban a
dramaturgiai érzék kérdése, hiszen azért az talán nem vitás, hogy az ensemble-típusú
színdarabok próbáin a rendezőnek érdemes egy-egy órát szánni a kísérletre, melyből
kiderül: a szereplői hogyan működnek csoportként a színpadon, legyen a helyzet kötött,
vagy épp csak szabad létezés. (A szabad létezésre való fölszólítás utáni percek nem épp
azt a szabadságot hozzák el, amire vágyik egy színész – többnyire a büfében vágyik rá,
ha a színpadon megkapja, ritkán tud vele mit kezdeni. Hasonlít ahhoz a görcsöltető álszabadsághoz, amikor a rendező azt mondja kedves színészének: „ez a pillanat itt a tiéd,
a te mutatványod, magánszámod, bohóctréfád…”)
Szóval ha a szabad létezés engedélyeződik néhány színésznek bizonyos vázlatos
helyzet mentén, akkor általában 1-2 percen belül mindenki artikulátlanul ordít a
színpadon, vagy – ha valami csapatjátékos ösztönféle megszállja hirtelen –
fegyelmezetten hallgat, úgy dönt, hogy épp ő az, aki ebben a helyzetben semmit nem
csinál…
Középút nincs, legalábbis én még nem tapasztaltam. Magamon sem.
Én már többször avattam szentté magam ilyen színpadi helyzetben, gondolván:
mélyen szakmai vagyok, szolgálom a szituációt. Egyszerűbben: legalább eggyel
kevesebben ordítunk.
Sem az ösztön, sem az önfeláldozó semmi nem vezet sehová.
Megoldás? Alighanem ezek a percek, jelenetek, olykor egész előadások azok,
amelyeket egy biztos kezű akarnoknak rendbe kell tenni, és rendben is kell tartani.
Esetleg egy jó kis rendező… Mert talán nem túlzás, hogy téveszme az életet burjánozni
hagyni, hacsak nincs 3 és fél évünk egy ilyen ensemble-előadás létrehozására csak azért,
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hogy ne hagyjunk minden felmerülő ötletet kipróbálatlanul. Az ugyanis a csapda
ilyenkor, hogy így is igaz, úgy is igaz, százféleképpen igaz, de talán nem biztos, hogy az
összes igazság hasznos.
Vannak színdarabok, előadások, amelyek sikerülésének alapfeltétele a lehető
legtisztább igazság megtalálása. Ez az igazság mindig pszichológiai alapú. Az
ensemble-felállású anyagok kellemetlen sajátja, hogy túl sok a pszichológiailag
egyenként igazolható, mondhatni jogos igazság a színpadon. Az anyag érdekében eljáró
rendezőnek pedig azért van különösen nehéz dolga – főleg, ha konfliktuskerülő alkat - ,
mert nézőt és színészt egyszerre kell az ügy mellé állítania. A biztos kezű rendező ekkor
kénytelen minden pillanatban egyben dramaturgként viselkedni, hiszen valakinek el kell
dönteni, hogy mikor mi a fontos. És akkor jön a téboly. Mert pszichologizáló
hagyományaink alapjain minden derék színpadi gondolkodó meg tudja mondani, miért
épp a legfontosabb ez vagy az. „ Mert akit játszom, itt logikusan nem csinál mást,
mint…” És itt következik egy gusztustalan megalkuvás. Egy szerződés, melyet
játszónak és anyagnak meg kell kötnie egymással a színpad érdekében.
Saját példa: Megmondtam a Nyaralás c. előadás első felvonásában egy nőnek,
hogy itt és itt találkozunk, megszökünk, hozzon magával krumplit, lufit, sört… lényeg,
hogy teljesíthetetlent kértem tőle, mert nem akartam őt semennyire. De az állhatatos
lélek mégis teljesítette azt, amit nem lehet, és a második felvonás vége felé visszajött: a
labda nálam… motivációm egyszerű: menekülni ez elől a nő elől.
Az első olyan próbán, amikor ez a nő visszatért, én derék logikával, az alak
gondolkodását követve, elemző helyzetfelismeréssel kiszöktem az első közelembe
kerülő ajtón. Akit játszom, menekül a szembesítés elől, a színdarab nem egy börtönben
játszódik, tehát értelemszerűen el innen. És akkor nevettünk ezen a próbán, és
megállapítottuk, hogy ha én kiszököm, nincs tovább színdarab.
Mit kell tehát tennem nekem, az igazságot örökké hajhászó színésznek? ( A
folyton emlegetett igazság ideiglenes, saját használatú definíciója: a játékpillanatban
hihető cselekvés. ) Fölfogni talán, hogy itt sokkal fontosabb, hogy találkozzunk, hogy
megbeszéljük, hogy megtörténjen az a dolog, az a bármi… és lehet, hogy a konok
következetesség veszít ezúttal. Fölfogom (föl kell fognom), hogy ez az előadás egy
társaságról szól, pontosabban egy társasággal történik, a társaság a közege.
Absztrakcióra kell köteleznem magam az életszerű, logikus cselekvés helyett, nem
szabad kiszöknöm, fontos az a kínos beszélgetés.
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Tegyük fel, fölfogom, hogy mi az előadás érdeke, bennmaradok, minden
rendben lebonyolódik, de ekkor még csak mint az előadás egyik alkotója láttam be,
hogy így kell viselkednem, de a bennem lakó színész folytatni akar egy lelki/
idegrendszeri, pszichológiai alapon következetes működést.
Két út van: 1. Magamhoz ragadom a szót a próbán, élvetegen szembesítem
vállalkozásunk összes tagját a kialakult ellentmondással, vagy: 2. Megpróbálom a
dramaturgiailag kívánatos létezést megtámogatni olyan lehetséges lélektani, etológiai,
tapasztalati körülményekkel, amelyek közepette megtalálhatom annak a realitását, hogy
nem szaladok el rögtön nagyon messzire. (pl. lefagyok, magamba szállok, egy pillanatra
megsajnálom, egy pillanatra megijedek, meghülyülök, megjavulok… ezek a szavak nem
takarják azt, amennyire árnyalt is lehet ez, csak hirtelen utak)
És ha erre képes vagyok, akkor új és új síkjait generálom játszandó alakom
gondolkodásának, viselkedésének, hozzáállásának, és dagonyázhatok valamiben, amire
azt szokták mondani, hogy emberi. Egyszerűbben: el kell intéznem magamban,
magammal, hogy bennmaradok. Kész.
Amit technikázásnak nevezünk elítélően, az szinte kikerülhetetlen ensemblehelyzetben. Ismernem kell a színpad összes zugában éppen történő bármit, tisztában kell
lennem minden pillanatban azzal, hogy éppen mit jelentek én magam, vagy az, amit
csinálok.
És hogy csináljak-e épp valamit. Az, hogy megnyilvánultam már valamilyen
értéken, és tudom, hogy még meg is fogok, tehát az alak, akit játszom, létezik az
előadásban, feljogosít-e engem, hogy bizonyos percekben – amikor épp nem én vagyok
a soros cselekvő – csak úgy legyek. És hogy a levés játszható, játszandó-e?
Tapasztalom, hogy nehéz invenciózus színészeket arra kérni/ kárhoztatni, hogy
bizonyos percekben üljenek, álljanak, legyenek, csak ne csináljanak semmit. Idegi alkat
kérdése, ki hogyan kezeli ezt a feladatot. Van színész, aki ha nem csinál valamit minden
másodpercben, akkor azt érzi, hogy nincs jelen, vagy az alak aki épp ő, nem él. Pedig
egy ülő, lélegző, nyitott szemű ember a világ összes létező kultúrájában élőnek minősül.
Erre mi, játszók szörcsögünk, szuszogunk, dudorászunk, leverünk valamit, öt
másodpercenként testtartást váltunk, arcunkon az adott színpadi szituációhoz mérten
(általában) indokolatlanul hatalmas érdeklődés grimasza.
Nem hiszünk benne. Pedig az élet az élet. Az élést önmagában nem kell játszani,
mint ahogy a járást, helyváltoztatást sem kell. Piti ügy ezt leírni, de mégis,
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tapasztalatom szerint még a legtrenírozottabb színészeket sem árt időről időre
figyelmeztetni erre. Bármilyen színjátszásmetodikai írásba tekintünk, egyik sem tartja
fontosnak sulykolni ezt az alapvetést, mégis találkozhatunk ezzel a problémával
naponta.
Az ensemble-játszás különösen flexibilis idegrendszert követel. Az ember/
színész legyen gyors. Hatódjon meg, hökkenjen gyorsan. Nem biztos, hogy mindig
gyorsan, de akkor, amikor kell. Nincs idő a pszichológiailag igazolt cselekvés
megtermelésére.
Szigorú, és a művészettel szemben tiszteletlen megközelítés ez, de tapasztalatom
szerint fegyelmezetten meg kell csinálni, aztán ha az embernek elegendő méretű
háttértárja van mondjuk pszichológiailag, viselkedéstanilag, vagy mindegy, hogy
nevezzük azt a muníciót, ami cselekvéseinket motiválja, árnyalja… Lényeg, ha
egyetértünk a vállalkozás céljaival, akkor minden elintézhető magunkban. A nézőnek
ehhez semmi köze. Harmonikus munkakapcsolatban a rendezőnek se.
A nézőnek azért nem, mert mint az szokásos cél, el kívánjuk feledtetni vele,
hogy amiben részt vesz, az átgondolt szakmai tevékenység eredménye, a rendezőnek
pedig azért nem, mert legyünk empatikusak: van neki elég baja, feladata. Baja, feladata
az, hogy megmondja, mi legyen. Ezt még leírni is meghökkentő, de sokszor
tapasztalható, hogy összekeverjük a rendezőt a feladathoz felzárkóztató pedagógussal/
pszichológussal, ő pedig összekeveri magát akár ugyanezzel, akár a szemlélődő
megengedővel… Senki színész soha nem emelhetne kifogást az ellen, ha egy rendező
megmondaná, mi legyen. Ha ez olykor megtörténik, hiányolni szoktuk a mi-hez vezető
út megmutatását, holott szigorúan gondolva munkánkra, az már a mi dolgunk. Ha
valami dramaturgiai, cselekvéslogikai (van ilyen szó?) aggály merül fel, ám zargassuk
vele a rendezőt, vagy akár színpadi környezetünket, de első dolgunk legyen
megpróbálni magunkban elintézni szerintem. Azért is fontos ez, mert ha így járunk el,
nem kezdjük el begyakorolni az önmagáért való problémázást, amely kelletlen
munkamódszerré terebélyesedhet szakmai életünkben, és nem leszünk többé képesek
egyetérteni semmivel biankó. Semmi körülményre (rendezői, szerzői, játékmódbeli,
egyáltalán, stiláris koncepcióra) nem leszünk vevők, mert az igazságalap, melynek
nevében működünk, az minden megkérdőjelezése lesz, mely attitűdöt azért nem
érdemes teljesen kikapcsolni, de tapasztalatom szerint jobb, ha mindez inkább belső
démonunk, mintsem artikulált viszonyunk a mindenkori munkához.
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Mindezt az ensemble-ról szóló fejezetben írom, de bárhol érvényes volna; nem
véletlen, hogy itt kerül elő, mert egyszerűen azt is mondhatnánk, hogy minden, ami a
színészmesterségről

egyáltalán

valamilyen

bizonyossággal

megállapítható,

hatványozottan kell érvényesüljön ensemble-helyzetekben.
Bánok magammal persze valahogyan mindig, akármi anyag akármilyen
megvalósításában veszek részt, mindig vizsgálom a dolgozást magát, bizonyos tudatos
kontroll folyton be van kapcsolva, de van olyan szintű színészi megnyilvánulás, amikor
ez a kontroll elhomályosodva kell csak szerepeljen, esetleg egyáltalán ne. ( Ez az
egyáltalán ne már túl konkrét kifejezés valami misztikusra, itt a nem létező szaknyelv
megtorpan, átadja a helyét valaminek, amiről nem nagyon lehet beszélni, vagy ha
megpróbáljuk, csak valami magasztos irányt találunk, mely megfogalmazása feketén
fehéren csak feketén fehér lesz.)
Lényeg, hogy amit tudatosan lehet a saját idegrendszeremmel, összes közlési
módszeremmel művelni valami tartalom átadása érdekében, azt mind sokszorosan
tudatosan kell művelnem ensemble-ban. Mert meg kell értenem, hogy nem én csinálom,
hanem mi.
Most a rezdülésekről lesz szó. A rezdülések kifejezés rokona a félszavaknak,
hogy ismerjük egymás szagát, szokásait, életét, össze vagyunk zárva a munkánkba,
társulat vagyunk. ( Ensemble-típusú előadásokat – bármilyen típusúakat – létre lehet
hozni az ügyre direkt verbuvált társaságokkal is, ez talán a szokásosnál is felkészültebb
rendezői víziót kíván, de vegyük a Magyarországon jelenleg még működő modellt: a
társulatot. Ilyenek vannak még.)
Ensemble-ban minden egymásról való emberi, művészi/szakmai ismeretünket
mozgósítani kell. Akármit vallunk az együttjátszásról, a színészmesterségről úgy
általában, saját művészetünkről, módszereinkről, itt a fő faktor a tolerancia lesz. Hiszen
ha társulat vagyunk, az egymás iránti respekt alapvetően létezik. Megannyi
fenntartással. Tapasztalom, hogy ezeket a fenntartásokat kell altatni ensemble-előadások
esetén. Munkamódszereink különbözőségében izgalmat, kihívást kell találnunk, mert ha
ez nem sikerül, kibeszéletlen ellentétek keletkeznek, vagy kibeszélt szakmai vita kap
lángra, mely – ha elfogadjuk a színházcsinálást a párhuzamos igazságok gazdag
terepének – ízlés, habitus, vagy alkotói módszer- alapú meddő különbözéssé válik csak;
soha senkinek nem lesz igaza.
Itt következik az ensemble-előadás rendezőjének a szokásosnál is súlyosabb
felelőssége. Ha a legreálisabb, pszichológiailag, humánetológiailag legrészletezőbb,
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akár földhözragadtan hétköznapi emberi viselkedés az előadás kijelölt terepe/ közege,
akkor is ezer út közül kell választania egyet, amely az előadás nyelve lesz. És akkor
még nincs semmi absztrakció az egészben. (Hacsak a színházcsinálást nem tekintjük
eleve egy hatalmas absztrakciónak.) Tehát a rendező diktálni kénytelen, minden apró
megnyilvánulás esetén egyre kell ráböknie a kínálatból. Azt hiszem (ki néhány vizsgahelyzeten kívül semmi hasonló döntést nem hoztam még), ez előre eltervezetten nem
lehetséges. Folyamatos bíráskodás ez, ráadásul – ha a színpadon optimális mennyiségű
kreativitás működik – folyamatos fegyelmezés is. Plusz az elhitetés képessége,
miszerint érdemes olykor a bármily invenciózus egyéni megoldások helyett valami
közös rebbenékenységben bízni, hagyni néha működni azt, amit egyszerűen csoportos
jelenlétnek,

bonyolultan

összeadódásából

születő

és

lilán

tehetségek,

elktromosságnak

szándékok,

nevezek

most.

aurák,
A

figyelmek

rezdülések,

az

összeszokottság, az egymásra hangoltság vagy létezik, vagy nem. Azt hiszem,
mesterségesen nem létrehozható. Persze együtt töltött idő, sok-sok együtt játszás, stb.
fejlesztik ezt egy társulatban, de az a mágikusnak mondható optimum, amikor több
színész idegrendszere eggyé válik, tehát olyan, mintha a színpadon egy élő organizmus
lélegezne, rezdülne, nos mindez gyakorlással nem elérhető. Marad ritka varázslat?
Talán van még egy esély, de szerintem ez pont nem a játszók egymáshoz való
viszonyában rejlik. Lassan gyanús mániámnak tűnhet, hogy mindig mindent magunkban
kell elintézni, mégis kipróbálnám egyszer, hogy milyen az, amikor mindenki
elhatározza, hogy egységnyi ideig nagyon figyel, az elhatározásnál még jobban
érdekelne, milyen az, amikor ez mindenkinek megszakítás nélkül sikerül is. Kicsit
szégyellem, hogy a nagyon figyelést szakmai mesterfogássá avattam, de nem olyan
egyszerű talán, mint ahogy hangzik. Általánosan nagyon figyelni nem elég, ráadásul
általánosan könnyen hazudja az ember még magának is, hogy hát hiszen… De hogy
mikor mire, kire, az már minden pillanatban soktényezős képlet, rengeteg apró döntés,
ami szinte begyakorolhatatlan…
Konklúzió: sokat kell csinálni.
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Önkép/ önértékelés

Narcisztikus eleve a téma, lehet félni attól, hogy ennek kapcsán színészi
sértettségekről, vagy épp önteltségekről lesz szó, mégis vannak, azt hiszem szakmai
vetületei.
Az önértékelés első, és legkézzelfoghatóbb fázisa saját alkatunk pontos
megítélésének képessége. Iskolás, gyöpös megállapításnak tűnik, hogy „legyünk
tisztában azzal, akik vagyunk”, de kénytelen vagyok megállapítani, hogy sokszor nem
vagyunk tisztában vele, na. Minden színész életében elkövetkezik az a pillanat, amikor
rádöbben, hogy nem zseni. ( Ezt a törvényt a szakmai közbeszéd Tóth Jocónak
tulajdonítja, én pedig egyetértek vele.) Akiében nem, az nem figyel, vagy zseni.
Rendezői színház a mi korunk színháza. A rendezői színház kifejezés manapság
többnyire a színházról korszerűtlenül gondolkodó, valamiért sértett színészagyak
zsörtölődésének végterméke… Rég megtörtént már az a paradigmaváltás, amikor e
kifejezés még tényleg jelentett valamit. Ma nem tud a színház nem rendezői lenni…
Amely színész ebbe nem törődik bele, az próbálja megváltoztatni, vagy törődjön bele.
És ha beletörődött, előbb-utóbb kénytelen lesz meghatározni saját helyét a pályán/
társulatban. Ha ezt nem teszi meg viszonylagos sikerrel/ pontossággal, akkor hőbörgővé
válik, és soha nem hiszi majd el azt sem, hogy esetleg valaki (rendező) valami másra
akarja használni, mint arra, amire szokták, bár ő e szokással nem ért egyet. Mérges a
skatulyára, amit viszont fél elhagyni.
Én kopasz vagyok és puhány, mégis azt gondolom, hogy bármit el tudok
játszani, még azt is, hogy izmos ember vagyok hajjal. És büszke vagyok e derék, ősi
színészi alapállásra, melyet az oroszlánnal szoktak kapcsolatba hozni. Ám kénytelen
vagyok egy adott vállalkozás alkotójaként intellektuálisan érett döntést hozni… én nem
játszhatom ezt vagy azt, én azt játszhatom, aki kopasz és puhány. A következő
pillanatban lemegalkuvózom magam fiatal/ középkorú művész létemre, és megint az
oroszlánra gondolok; azt mondom, mérjetek meg akármiként, aztán derüljön ki (bár
létezne ilyen szabadság működő színházakban)…
Fő a biztonság. Akármennyire lusta ez a kijelentés, akármennyire lázad ellene a
lánglélek, lépten-nyomon bebizonyosodik, hogy kategóriákba vagyunk sorolva
mindenhol, a legmegengedőbb, legkísérletezőbb agyakban is. Ezek a kategóriák nem
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leírhatók amúgy szabályszerűen, ahogy néhány korábbi rendszerező gondolkodás leírta.
Nem beszélhetünk ma már hős- karakter- intrikus- rezonőr színészekről, tragikákról,
komikákról, naívákról. Helyesebben beszélhetünk, de hiszem és tapasztalom, hogy a
szereposztói gondolkodásban már nem vagyunk ez átjárhatatlan kategóriákba sorolva.
Mint ahogy a varázsló-iparos dichotómia sem szempont már, legfeljebb munkáink
utólagos, összegző megítélésében.
A szereposztási szempontok rendezőnként és előadásonként változnak. A
színész, akit a legjobban ismerek, pontosan el tudom különíteni azt, ahogy szokásos
rendezőim fejében élek/élhetek. Mindegyik kép más. Mindegyik része annak a torz és
nagyképű igazságnak, amit magamról gondolok (hiszen bármit).
Szét kell/kellene tudni választani a személyes és a színészi valamilyenség
szerinti alkatot. Az, hogy színészileg (értsd: a munkában) valaki milyen alkat
(egyáltalán jó ide ez az alkat szó?), azt sajnos csak tapasztalati úton lehet megállapítani.
Szerepeiből, munkáiból – logikusan. De ezek a munkák már valamilyen (alkati?)
megítélés alapján találják meg a színészt, tehát nem a nulláról kísérletező hozzáállás
méricskél,

hanem

valamilyen

testi-lelki

fölmérések,

prekoncepciók,

rendezői

„belelátások” eredménye az, ami a még nyeretlen pályakezdőt éri. Innentől rakódnak
egymásra a rétegek, jó esetben annyi réteg, ahány szerep. Aztán, ha már elég réteg van,
elkezdhet kialakulni valamilyen kép (még önkép is) arról, hogy az illető milyen alkat
színészileg. Egyszerűbben: Hogy hogyan tud, hogyan szokott dolgozni.
Ráadásul ezt a színészi alkat-dolgot még egyszer kétfelé lehet osztani. Meg
szoktak ítélni minket munkamódszer és végeredmény szempontjából is külön-külön. Ez
persze mind belső használatú információ, tehát most nem művészetünk általános
(nézői/kritikai) recepciójáról van szó, hanem arról, amit rólunk színházcsináló társaink,
pályánk egyengetői/felelősei (többnyire rendezők) gondolnak. Ideális, ha munkánk
megítélésének utóbbi szétválasztása fölösleges, mert munkamódszer és végeredmény
korrelál. Többnyire adott ez a harmónia.
Na és itt a színészi alkat (a munkamódszer szerinti) további többféleséget mutat.
Vagyunk, akik a dolgozást magát nevezzük/ érezzük terepünknek, munkánknak, és
vagyunk, akik minden munkával töltött percet nekidurálódva töltünk azért, hogy az a
valami (többnyire előadás, pláne abban az alakítás) majd meglegyen. Utóbbi
kategóriába tartozva a bemutató pillanatában mérleget vonunk, hogy ez az egész most
hogy sikerült, előbbi alkat pedig alig várja a második előadást.
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Még mindig csak a színészi alkatról volt szó. Az emberi alkat szinte minden
szakmában (a munkavégzés eredményessége szempontjából) mellékes talán, de
legalábbis megfelelő professzionalizmussal mellékessé tehető. Ezzel szemben a mi
munkánkban az emberinek mondott alkatunkat egyszerűen nem kezelhetjük a
szakmánktól függetleníthető mellékkörülményként. A szereposztói fantázia többnyire
érzékeny arra, akik-amik vagyunk amúgy a színpadon kívül. Nem tudom én innen most
megítélni, hogy ez helyes hozzáállás-e, de tapasztalom, hogy létező. Kaptam már én
szerepet azért, mert jóban voltam azzal a színésszel, akinek azt a másik szerepet játszani
kellett. De kaptam olyat is, ami pontosan olyan habitusú/ vérmérsékletű/ világlátású,
mint amilyennek én tűnök, vagy amilyennek én kényelmesen mutatom magam. Utóbbi
esetben, amikor rendezőm ráadásul előre be is jelentette, hogy akit játszani fogok, pont
olyan, mint én, nyugodt elbizakodottság töltött el. Nagyon hamar rájöttem, hogy
olyannak lenni, amilyen vagyok, nem könnyű, mert hiába eresztem el azt az énemet,
amit épp kell, annak a szerepnek csak más céljai, rugói, motivációi vannak, mint nekem
magamnak. Vagyok én pl. egy katona? Ha ez a katona akármilyen lelki, habitusbeli
azonosságot mutat magammal, ő akkor is egy fikció. Ugyanúgy a semmiből kell
létrehoznom, ráadásnak azzal a plusz teherrel, hogy tudom: valaki, akinek hiszek, úgy
gondolja, hogy igazán érdemes magamat adnom, amennyire lehet. Itt van egy döntő
pillanat. Meg kell értenem, hogy ő (rendező) milyennek lát, bámulatosan bonyolult
lényem melyik szegmensére gondol, amikor azt mondja, olyan, mint én.
Minden szerepben fel kéne tennünk magunknak a kérdést: most éppen rám van
szükség, vagy a munkámra? Mindkét verzió dolgozós, egyformán sok energiát,
figyelmet kér, de ha sikerül eldöntenünk, hogy épp melyik verzió érvényes, az
egységnyi figyelmet és energiát hatékonyabban sikerülhet felhasználni.
Ha van sejtésünk arról, hogy színészi és emberi (remélhetőleg realitásközeli)
önképünk mely részeire, vagy épp melyik modulációjára van épp szükség, akkor már
egy érvényesebb alapról indulhatunk kielégíteni az éppeni elvárásokat. Ez soha nem tud
tudatos döntés lenni, ez talán a tehetségesnek mondott, következésképpen képlékeny
színészi lélek/idegrendszer automatikus képessége. Alapfeltétel talán.
Az előbb a kielégíteni szót használtam; rossz kifejezés, szervilizmust idéz, de
lássuk be, szervilizmusra bizonyos mértékig szükség van. Nem biztos, hogy mindig
valakit követünk, lehet, hogy inkább valamit, még ha magunkat követjük konokul,
akkor is igényt, parancsot szolgálunk, külsőt, belsőt, ügyet, üzenetet, mestert, stb.
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Művészetünk még akkor is alkalmazott művészet marad, ha a saját életünket adjuk elő
saját rendezésben, saját magunk. Még akkor is, ha saját magunknak…
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Pszichologizáló hagyományaink kapcsán

Értjük-e mindig, hogyan működik az ember? Ha esetleg nem értjük, nem merüle föl a dráma, vagy legalábbis valamiféle feszültség racionálisnak mondható, és nem
racionálisnak mondható cselekvés között? És ha nem racionálisnak mondható éppen a
cselekvés, akkor a racionalitás nevében születő ítéletünk nem valami egészségesnek vélt
psziché nevében kér-e számon valamit egy deviáns, vagy legalábbis érthetetlen
motivációjú pszichén? Nincs válasz. Ne is legyen, mert ha lenne, nem tűnődhetnénk
minden feladatunkon oly sokat oly élvezetesen…
Vannak szerepek, amelyekben nem pontosan követhető ok-okozatilag az illető
ember szerző által leírt viselkedése. De azért le van írva. Megmásítani nem akarjuk a
szerző szándékát, a cselekvést nem változtatjuk meg, de megpróbáljuk mindig
megértetni magunkkal, meg a majdani nézővel, hogy mit miért tesz az illető ember, aki
a talpunktól a fejünk búbjáig próbálunk lenni. Innentől kétfelé kell bontani a kérdést,
hogy ez helyes-e.
1. Biztos, hogy a nézővel is meg akarjuk ismertetni a belső utat, amelyen
centiről centire átkapaszkodunk egyik megírt cselekvéstől a másikig? Meg
kell vizsgálnunk, hogy az adott előadást szolgálja-e, ha kitöltjük valahogy a
hézagot, melyet a dráma jelenetei esetleg hagynak… Esetleg szándékosan.
2. Úgy döntünk, engedjük a nézőt szembesülni azzal, hogy X egyszer így,
másszor úgy. Persze, hogy színdarabja válogatja, de mondjuk az olyan
darabok, amelyek ilyen helyzetbe hozzák a szerepet, talán hanyagságból
teszik ezt? Tételezzünk föl egy olyan darabot, amelyben Jóska az első
felvonás második jelenetében édes-bédes, a második felvonás első
jelenetében pedig ráborítja a díszletet Mártira. Mindegy, hogy ő mekkora
szereplő az adott anyagban, mindegy, hogy milyen információkat kapunk
róla közben más szereplőktől… Tegyük föl, hogy semmilyeneket. És tegyük
föl azt is, hogy ez egy szenzációs dramaturgiájú, minden cselekvéssort precíz
logikával lebonyolító, sokat bizonyított remekmű. Két jelenete van benne
Jóskának, és Jóska akkor szolgálja legjobban a művet, ha egyikben bárány, a
másikban farkas. Elvágólag.
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Mit tesz erre a Jóskát alakító derék magyar színművész? A bárányos jelenetébe
megpróbál valami olyasmit csempészni, ami megelőlegezi a lehetőségét annak, hogy
akár farkas is lehetne, csak hogy értsük majd farkaskorábani viselkedését. Ráadásul a
farkasos

képben

is

cseppent

valamit

a

bárányból,

felhívja

figyelmünket

személyiségének összetettségére…
Ez abból az örök igényünkből fakad, hogy élhessük folyamatosan életünket a
szerepben, saját normálisnak tételezett pszichénk próbálódjon, törjön hozzá a
játszanivalóhoz annak érdekében, hogy élvezzük/ szenvedjük meg, amit csinálunk.
Hogy magunk számára alapossá legyen a munka, hogy ne köthessünk bele (és más se) a
pszichológiai alapú következetességbe. Jól tesszük ezt? Feltétlenül, ha saját
idegrendszeri kényelmünk fontos. Így szoktuk csinálni.
De a Jóskát játszó magyar színész lehet, hogy lefarag valamit a dráma erejéből,
hatásmechanizmusából, amikor üres helyekre odatölt valami buzgót, akkurátusat. Oda,
ahová a nézőnek lenne dolga…

Ez az egész Ödön von Horváth: Végítélet napja c. darabjának próbafolyamata
alatt jutott eszembe, mely színdarab sok találgatnivalót szolgáltat közönségének. Ereje
leginkább épp ebben rejlik. Nem engedi pontosan megérteni, ki mit miért tesz, tele az
egész sodródással, elveszéssel, olyannyira, hogy még kriminalisztikailag sem felfejthető
pontosan, hogy mi is történt valójában. A talányok, melyek a nézőben képződnek a
szerző akaratából, talányok maradhatnak-e nekünk, alkotóknak, pláne színészeknek?
Végigjártuk az alapos utat, megpróbáltunk mindenre pontos választ adni, aztán e
válaszokat kiviselkedni úgymond, de a ravasz színdarab rendre ellenállt, mert ha ő itt
így, akkor ott nem lehet úgy, mert akkor amott miért emígy… Megbukott szokásos
igényünk, hogy belakhassuk, pszichológiailag otthonossá tehessük szerepeinket. Nem
maradt más választásunk, mint belakni a színdarabot magát, belekalkulálva a tényt,
hogy nem tudjuk, mi történt pl. ott a viaduktnál az éjjel.
Azt már tényleg csak félénken, és csak a magam nevében merem megjegyezni,
hogy ezt a „nem tudja senki, hogy mi történt” –érzést is pompásan át lehet élni, ha már
mindenáron.
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A természetesség

„Az alkotás perceiben a művész egyfajta izgalmas, a szexuális
élményhez hasonló folyamatnak engedi át magát, amelynek végén életet
nemz.”5

Akárki akármit mond, az a pillanat (nagyon jó esetben több perc), amit úgy
sikerül az embernek színpadon tölteni, hogy néző-játszó egyaránt elfelejti, hogy a
szituáció, amelyben mind vannak, az történetesen színház. Nos, ez eufória. Gondolom,
főleg a színésznek.
Nehéz persze definiálni, mi is a természetesség ebben az esetben, hisz a
kommunikációs helyzetből adódóan semmi nem lehet az, mégis lehetséges valahogy a
lehető legközelebb kerülni hozzá. Akarunk legalábbis, nem törődve a kommunikációs
kontextusból fakadó elvi lehetetlenséggel.
Hétköznapi szavakkal leírva, ha valaki úgy létezik, mintha rejtett kamerával
kukkolnánk őt.
(Nem hétköznapi szavaink nincsenek rá. Nekünk, színészeknek legalábbis.)
Banális, mindenki által ismerhető megállapítás ez is, semmi felfedezés nincs
benne, de nem is emiatt tárgyalandó, hanem amiatt, ahogy ezt a sikerülést folyton
hajszoljuk mi színészek, hol kívánatosan, hol fölöslegesen, hol helyesen, hol helytelenül
felismerve szükségességét.
Ugyanis nem minden esetben (napjainkban egyre kevésbé) fontos eleme ez a
munkánknak. Csak nagyon szeretjük.
A természetesség érzése a színpadon azért euforikus, mert nem tartalmaz semmi
hatáselemzést, nincs szükségünk sem nézői, sem egyéb (mondjuk szakmai) reakcióra, a
sikerülés bizonyítéka bennünk keletkezik, a visszacsatolás azonnali, ettől hajlamosak
vagyunk elhinni, hogy kifogástalanul működünk ekkor. Kifogástalanul persze azon
alapvetésnek megfelelve, miszerint azért vagyunk, hogy úgy tegyünk, mintha egy ember
itt élne ezen a színpadon, ezen a kanapén, ebben a konyhában… Sokszor nincs igazunk
ilyenkor, de erről később.

5
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30

Hogy lehet elérni ezt az imádnivaló állapotot? Vegyük azt az esetet, amikor
vitán felül áll, hogy szükség van a természetességre, biztosak vagyunk benne, hogy ez
az egyedüli üdvözítő út. Legyen ráadásul ez az eset olyan, amikor biztosak vagyunk
benne, hogy akinek ez esetben így kell viselkednie, az mi vagyunk csupasz valónkban,
nem egy alak, akit létre kell hoznunk…
Amikor szembesülünk ezzel az igénnyel, és el is fogadjuk, minden esélyünk
azonnal szertefoszlik a természetesség megközelítésére. Direkt elérni azt hiszem
lehetetlen. De ha már eszünkbe jutott, ha gondoltunk rá: vége. (Színész ne
gondolkodjon. De.)
Ilyenkor még egy szék pár méterről történő megközelítése is mutatvánnyá, alig
megvalósítható aktussá szokott válni. Bekapcsol az önvizsgálat szüntelen radarja: „én
így ülök le, én így járok, így töltök egy italt”… Minden kényelmetlenné válik, nemhogy
a színpadon, a bőrünkben nem jó lenni ilyenkor.
Amikor az alkotói közmegegyezés szerint valós és helyes igény van a
természetességre, az féltudományos kifejezéssel naturalista formanyelv, tehát
valószínűleg olyan színdarab, ami emberek életébe pillant, emberek életterébe is tehát.
Legegyszerűbb esetben pl. egy lakásba.
Mondjuk az én lakásomba. Feltesszük tehát, hogy a színdarab által rám szabott
drámai események, idegrendszeri modulációk sorától ez esetben egy pillanatra
eltekintve nekem azt kell játszanom, hogy itthon vagyok. Vagy inkább úgy kell tennem,
mintha itthon lennék. Még pontosabban: itthon kell lennem. Az itthonlevés játszható,
próbálható?
Elkezdjük ilyenkor azt a kényelmes gondtalanságot, azt a tárgyi környezettel
való harmonikus kapcsolatot ábrázolgatni, mutogatni, amit az a téveszme táplál,
miszerint az ember saját életterében alapvetően minden rendben van. Hogy jól vagyunk.
Neadjisten még a dudorászás, fütyörészés is előkerül az első próbák valamelyikén:
erőből vagyunk otthon. Egy perc itthonlevést a színpadon úgy ábrázolunk, hogy az
összes lehető funkcióját bemutatjuk realista díszletünknek, nyitogatjuk a szekrényt,
pakolászunk, kielégítjük belső igyekezetünket, közöljük, mániákusan átadjuk az
itthonlevést.
Tehát máris máshogy vagyunk, mint az életben, máshogy viselkedünk.
Semmiképp nem természetesen. De mondjuk, hogy ez ilyenkor a felelős színészi
igyekezet mellékterméke.
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Közben még mindig az a tévhit táplálja munkánkat, hogy ugyanúgy kéne
viselkedni, létezni a színpadi itthon, mint mondjuk a valódi otthon.
Az a bődületes hiba is be-becsúszhat ilyenkor, hogy már nem csak a próbán
figyelgetjük

mániákusan

saját

működésünket,

hanem

otthon

is

elkezdjük

megállapítgatni, hogy „ na, ilyen az, amikor én benézek a hűtőbe”, „hát persze, így
vágja le az ember a kulcscsomóját, amikor hazaér” … Így aztán végképp megszűntetjük
a lehetőségét annak, hogy akár csak egy pillanatra is felszabadultan létezzünk a
próbaidőszak bizonyos szakaszában.
Mert üldözzük a natúrt, azt, amikor minden úgy van, amikor minden jön
magától. Észre sem vesszük, hogy az akkurátus keresgélés lényegénél fogva kiragad
minket a kívánatos lazaságból… maga az üldözés teszi lehetetlenné a cél elérését.
Bárhány éve vagyunk a pályán, nem helyezkedünk arra a kényelmes álláspontra, hogy
majd úgyis kialakul. Mert az nem dolgozás.
Pedig…
„ Ha a színész megteremti az alak lelki életét, ha sajátjaként éli az
alak érzéseit, gondolatait és törekvéseit, akkor ez a lelki élet szükségszerűen
külső jegyeiben is plasztikusan megmutatkozik és nyilvánvalóvá válik. …
Ahhoz, hogy a színpadi játék természetes, életszerű hatást keltsen, a játék
minden mozzanatában, a színpadi létezés teljes szerves folyamatában az
önkéntelenségnek és a szükségszerűségnek kell a színpadon uralkodnia.”6
- írja Ruszt.

Nos, ha ez nem egy dolgozatféle lenne, azt üzenhetném a mesternek, hogy
kösszépen… Ez olyan, mintha a mindent megoldó futballtaktikát úgy fogalmaznánk
meg, hogy „mindig egy góllal többet kell rúgni az ellenfélnél, és akkor nyerünk”. Persze
érthető, hogy Ruszt sem tud kulcsot adni a legnehezebbhez, nem tud megváltó
módszert, receptet adni, csak a színészet leglényegét fogalmazza újra és újra (mint
mindenki más), bizonyítva, hogy a színészet módszertanát csak leíró jelleggel lehet
közelítgetni, az ezzel kapcsolatos törvényszerűségeket csak már mint meglévőket
tárgyalhatjuk, azonban, hogy ezek hogyan lesznek, az megfogalmazhatatlan.
( Olyan ez, mint a leíró és a generatív grammatika nézőpontjai közötti alapvető
különbség. Utóbbi nézőpontja a nyelvi konstrukció létrejöttének mechanizmusát tárja
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fel sikerrel, ráadásul minden nyelvre, vagyis általában a nyelvre vonatkozóan. Előbbi
pedig egyszerűen megállapítja egy adott nyelv valahogyan kialakult törvényszerűségeit,
egyszerűbben: hogy ez van.)
Ruszt megállapítja tehát kis tudományos részletezéssel, hogy „ha a színész jól
játszik, akkor minden rendben van”, méginkább: „jól kell játszani, és akkor minden
rendben lesz”. Ezt csak féligmeddig szánom renitens komolytalankodásnak, fontosabb,
hogy ragyogó példája annak, mennyire nehéz definiálni feladatunkat, vagy annak
részeit. Kényszerű, hősies játék, vagy inkább küzdelem a szavakkal. Hogy is tehát?
Hogy természetes legyek, önkéntelennek kell lennem? Az nem ugyanaz? Szerintem de.
Vagy nem? Na mindegy, azt hiszem értem. Vagy nem?
És természetesnek lenni ugyanazt jelenti, mint hitelesnek lenni? Vagy igaznak?
Ismét a terminológiai zűrzavarban találjuk magunkat, de azért kihámozhatunk valamit
az efféle leírt gondolkodásból… ha mást nem, azt legalább, hogy érdemes gondolkodni.
Node mit is tegyünk, hogy természetessé váljunk azon a kanapén?
„A viselkedés, az önmutogatás a színész legnagyobb hibája, és a
természetes színpadi létezés legnagyobb ellensége. A színpadi életnek
egyébként is a legjellemzőbb paradox vonása, hogy a betanult játék hatását
nem szabad éreznünk benne, mert a történés elveszíti az elevenség, az
egymásból születés és –alakulás természetes folyamatának hatását. A
természetesség és a csináltság ellentétes tartalmú fogalmak.”7

Püffneki, gondolhatja ilyenkor a hétköznapi játszó, és úgy dönthet, hogy
kétségbeesik. Vagy megvonja a vállát, bemegy a próbára, és azt gondolja, majd csak
lesz valahogy.

Az utóbbit szoktuk csinálni. Persze a kétségbeeséssel együtt. Mindig oda lyukadok ki,
hogy csinálni kell. Csinálni kell sokat, és aztán az a kanapé már a miénk lesz.

7
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Az igazság

Nagyon hasonló fogalom a természetességhez. Ezért aztán hétköznapi szakmai
szóhasználatunkban össze is szoktuk keverni vele. Mert amikor azt rebesgetjük egy
próbán, hogy vajon ez a pillanat igaz-e, sokszor valami naturalista nézőpontból kérünk
számon valamit saját magunkon, vagyis olyasmit vizsgálunk, hogy ez így van-e, így
műkörünk-e az életben. Ki szoktuk ilyenkor felejteni elemzésünkből, vagy pont épp
elemzetlenségünkből a készülő előadás nyelvét, vagyis azt a közeget, gesztusrendszert,
amivel az előadás a hétköznapi, szupernaturális létezéshez képest fogalmazni akar.
Nem biztos, hogy egy próbafolyamat elején egy rendező pontosan meg tudja
határozni az előadás kívánatos formanyelvét, jelenleg tárgyalt szempontok szerint azt,
hogy mennyire vár el a hétköznapi létezéshez hasonlatos emberi létezést.
Nagyon kevés olyan anyag, vagy inkább színházcsinálási intenció létezik
manapság, amely egy az egyben a kukkoló szerepébe helyezi a befogadót, tehát az élet
100%-os utánzása ritka feladat korunkban.
Ha nem ezzel a ritka kihívással találjuk magunkat szembe, akkor el kell
gondolkodnunk a nettó természetesség célzásával kapcsolatban. Nem árt (soha,
semmilyen helyzetben), ha az emberi viselkedésmodulok természetesnek, szokásosnak
mondható tartományából választunk, de meg kell vizsgálni, amint lehet, hogy milyen
előadásban veszünk részt. Meg kell találnunk az előadáson belüli igazságtartományt.
Nem hivatkozhatunk folyton az életre.
Ha például egy előadás folyamatosan belép és kilép a narrációból a valós idejű
eseménymegjelenítésbe, ha például idősíkokkal játszik, stb., akkor már a közeg, a
szövet, az anyag kitiltja az életkövető, minden szempontból természetes viselkedést.
Tehát már valamiféle felnagyítottság, idézőjelesség költözik a játékmódba, ám ez nem
kell, hogy hamis legyen. Viszont bele kell törődni, hogy nem természetes. Ha sikerül
felépíteni

az

előadásnak

egy

olyan,

belső

következetességgel

rendelkező

kommunikációs struktúrát, aminek saját szabályai vannak, akkor abban igenis van
értelme igazságot firtatni, hajszolni az igaz létezés mikéntjét. Csak el kell tudni ismerni,
hogy ez az igazság az előadás speciális valóságán belüli igazság…
Nem lehet, és nem is kell számon kérni rajta a mindennapi természetes lét
bonyolult tüneteit.
Például Bognár Péter: Minden kombi cirkó… c. darabjának előadásában a
formanyelv kulcsa az idősíkokban történő folyamatos ide-oda mozgás. Igaznak kell
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lennünk akkor, amikor narráljuk saját közelmúltunkat, amikor kriminológiailag
rekonstruáljuk azt a bizonyos esetet, amikor az történt, és igaznak kell lennünk, amikor
a narráció közben dimenziót váltunk – konkrétabban visszaugrunk az időben.
Bekonferáljuk partnerünk mondandóját, olykor a sajátunkat is… „ És akkor azt
mondtam, hogy…” Ez egészében véve nem lehet természetes viselkedés, de megannyi
kis természetesség illúzióját keltő momentum variálódik egy egyáltalán nem
természetes, az előadás számára konstruált viselkedésrendszerben. Ha ezt jól megértjük,
és pontosan működtetjük, akkor vagyunk igazak.

Vagy például amikor Azdak szerepét játszom a Kaukázusi krétakörben, nem
hajszolhatom a természetességet, mint igazságot. Meg kell értenem, hogy ez az anyag
azt kívánja tőlem, hogy egy embertípust, egy fajtaságot kell jelentenem minden egyes
pillanatban, pláne a sok pillanat összességében. Az egyes pillanatokat nevezhetem
természetesnek, ellenőrizhetem magam ebből az imádott szempontból, de az egész estét
illetően e pillanatoknak ki kell adniuk egy olyan alakot, aki több mint természetes,
mondhatnám nagyobb. Gondolnom kell a sodródására, a folyton változó körülményekre
adott válaszreakcióira, kiemelten kell foglalkoznom azzal, hogy ezek a reakciók, a
döntései meglepőek… Tudnom kell azt is, hogy mi fog történni vele. Tehát az általábani
feladatokkal ellentétben nem lehetek mindig a szuperjelenben, mintha nem tudnám, mi
lesz a következő pillanatban. A közkedvelt frázist kicsavarva: itt kivételesen nem árt, ha
ismerem a példányt. Folyamatosan építenem kell a nagyságát, mert tisztában vagyok
vele, hogy a színdarab és az előadás itt valami nagyobb formátumú létezést kíván, mint
amilyen az én mégoly természetes létezésemből bármikor fakadhat. Az alak
igazságának megteremtéséhez semmi szükségem természetességre.
Nincs általánosságban véve igaz létezés. Minden előadásban más. Ettől olyan
izgalmas ez az egész.
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A hitelesség

Lásd a fönti, Az igazság című fejezetet. Csak az igazság szó helyébe a hitelesség
szót kell odaképzelni.
Ezt a két szót ugyanis tapasztalatom szerint ugyanarra – az előadáson belüli –
ideális színészi magatartásfajtára szoktuk használni.
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Az előadás

„A színpadi előadás nem ismeri sem a tegnapot, sem pedig a
holnapot. A színház a mai napnak, ennek az órának, ennek a percnek,
másodpercnek a művészete. A színház tegnapja a hagyomány, a legenda, a
színdarab szövege; holnapja a művész álmai. De a színház valósága csakis a
mai nap. A költő és a zeneszerző alkothat a leendő olvasó vagy hallgató
részére. A színész számára képtelenség az ilyen álom: művészete csak addig
létezik, amíg a színész lélegzik, amíg hangja vibrál, amíg vonásai feszült
izgalommal húzódnak össze, amíg a nézőtér csöndbe dermedve hallgatja.” 8
A színész, akit a legjobban ismerek, óvodás, iskolai farsangok előtt jó néhány
nappal már nem tudott aludni. Ezerszer felpróbálta a jelmezt, tökéletesítgette,
ellenőrizte csütörtökön, hogy az a szerdai megelégedés vajon jogos volt-e. Elképzelte,
hogy az hogy lesz, amikor ő bohócnak (naná) öltözve majd ott megjelenik. Hogy az
milyen érzés lesz… De valahogy nem a várt reakciók voltak az érdekesek ebben a
képzelgésben, hanem annak a firtatása, hogy milyen érzés lesz az majd ott. Hogy milyen
remek lesz valószínűleg abban a tanteremben, ahol normális napokon matekóra szokott
lenni… na, szóval hogy ott bohócnak lenni. Nem csinálni semmi különöset, csak átélni,
hogy a lampionoktól, a jelmeztől, a turistásszendvicsektől minden más. De mégsem
vágyott ő arra, hogy úgy legyen minden más, hogy mondjuk elutazik oda, ahol minden
más… Az extázist éppen az okozta talán, hogy az a valóság, amit olyan jól ismer, az
változik valamivé, és ő maga is. Hogy létre fog jönni valami teremtő moduláció, valami
meggörbülése az ismertnek. Mindezt egy kitűzött alkalom, egy ünnep, néhány
kreppfonat, anya nadrágja, rúzsa, egy gumis pingponglabda, apa hózentrógerja, meg egy
csálé kalap hozza létre.
De a fő komponens talán mégiscsak az alkalom volt.

8

Mejerhold: Színházi forradalom. – Színháztudományi Intézet és Népművelési Propaganda Iroda közös
kiadvány, Budapest, 1967. 170.
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Ugyanez megismétlődött a gimnázium éveiben, amikor bizonyos diáknapokon
bizonyos osztályműsorral kellett készülni. Egy rekkenő délután három óra is ugyanilyen
varázslatos alkalom tudott lenni egy ideiglenes színpadon egy kosárlabdapalánkkal a
háttérben. Valahogy a készülődésre emlékszem, arra, hogy az időszámítás egykét hétre
megváltozott. Az alkalomig tartó visszaszámlálássá változott az élet, háttérbe szorítva
minden mást.
Akkor még egyáltalán nem tudtam, hogy színész akarok lenni, a színház akkor
még nem is érdekelt (legalábbis amit ekkorig tapasztaltam belőle, nem hatott rám
valószínűleg), mégis teljesen átváltoztam ezen alkalmak érdekében ezen alkalmakért
létezővé.
Kissé patetikus ez, de ezen a pályán előbb-utóbb mindenki megkapja a kérdést,
hogy hogyan, mikor döntötte el, hogy színész akar lenni. Azt hiszem, ezen alkalmakkor
dőlt el nálam. Magától. Anélkül, hogy tudtam volna róla. (Hogy mikor ismertem fel,
mondtam ki, azzal nem tölteném e lapokat, noha minden leütés aranyat ér.)
Azért volt fontos ez a kis önéletrajzi ömlengés, mert talán a leghidegebb profi, a
legcinikusabb színlelő, fásult beletörődő is épp emiatt a süldőkori extázis miatt csinálja
ezt az egészet.
Mindez megint patetikus, kicsit olyan, mint egy lihegő újságíró kérdései, amikor
a színészek varázslatos világába próbál betekintést nyerni, és olvasóinak nyújtani
ugyanakkor. Nem lehet/ nem tudom a misztifikáció gyanúja nélkül megfogalmazni,
pedig nagyon szeretném…
Rettentő egyszerű. Az ilyen alkalmak (ünnepek) létrehozása, átélése,
lebonyolítása a munkánk.
Főleg az, hogy ne toporzékoljunk, hányjunk cigánykereket minden ilyen
alkalommal…
Hogy maradjunk higgadtak talán. Hogy fogadjuk el természetesnek. (Aztán
életünkben egyszer megengedhető lenyilatkozni, hogy milyen szerencsések vagyunk,
hogy abból élünk, ami a hobbink. Egyszer!!!)
Aki ezeket az alkalmakat, extázisokat nem tudja természetesnek, mindennapinak
megélni, elfogadni, az valamilyen formában belereccsen…
Persze az is extázis, amikor egy lelkendező laikusnak egy fellengzős
legyintéssel szegjük kedvét lelkendezésében előadás után, mondván: „ugyan, dolgoztam
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csak”. A nárcizmus legálnokabb formája. Magam is rendszeresen alkalmazom, és
örömömet lelem benne.
Most már sokadszor szedem kurzívval az alkalom szót (megint), egyszerűbben,
szakamaiasabban ez ugyebár az előadás.
Dagályos kifejezés következik: az előadás a sorsunk. Választott sorsunk,
mondjuk. Talán bizonyíték erre, hogy ha az nincs, mi sem vagyunk.

Az egyetemen órákat adó emberként sokszor álmodoztam már arról, hogy
félévenkénti kevéske órám végén bárcsak ne következne egy vizsga, egy kvázi
bemutató. Bár lehetne nyugodtan szépen próbálkozni, beszélni mindenről, bárcsak több
időt hagyhatnék a tanítványoknak, hogy maguktól jöjjenek rá erre-arra, bár hosszabb
ideig járkálhatnánk tanulságos tévutakon csak azért, hogy jól emlékezzünk, milyen
kényelmetlenek voltak, így aztán soha többé ne lépjünk rájuk. Bár hosszabb ideig
ünnepelhetnénk bizonyos részeredményeket – megnyugodva abban, hogy ahol most
tartunk, az egy fázisa a fejlődésnek… Ehhez a vágyhoz képest egy aktuális félév felétől
elkezd zaklatni a tanulmányi osztály, hogy hányadikán lesz a vizsga, és hogy nyilvános
lesz-e, és hogy mely tanárokat kívánom meghívni… A hallgatók is elkezdenek
izgatottan kíváncsiskodni, hogy pontosan hogyan és mikor lesz az a bizonyos alkalom.
Ettől

kezdve

az

én

vállamra

is

odaül

ez

a

kényszer,

elkezdem

a

jeleneteket/teljesítményeket mások (nézők, tanárok) szemével látni… sarkosan
fogalmazva: tanítás helyett elkezdek előadást készíteni.

Nemrégiben

egy

esetben

sikerült

megbeszélnem

egy

osztályban

az

osztályvezetőkkel, hogy ezt a kényszert megpróbálhatnánk kiiktatni. Abban állapodtunk
meg, hogy szép nyugodtan, akkurátusan szót ejtenék mindenről, ami abban a félévben
kívánatos, dolgoznánk alaposan, legfeljebb ők ( az osztályfőnökök ) megnézik bizonyos
fázisokban, aztán majd haladunk tovább. Kényelmes lelkiállapot volt, a hallgatókkal is
sikerült megértetni, hogy nem egy pofás vizsgára hajtunk, hanem dolgozunk,
kísérletezünk, igyekszünk a lehető legtöbb hasznos felfedezést tenni.
De valahogy végig ott bujkált mindenki szeme sarkában, hogy ez úgysem így
lesz. Az enyémben is persze.
Az osztályfőnökök benéztek egyszer egy órára, láttak néhány jobbacskán
sikerült gyakorlatot, és naná, hogy elkezdték pedzegetni, hogy ezt azért hasznos lenne a
félév végén megmutatni egy amolyan vizsga-féleségen, amit nevezzünk mondjuk nyílt
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órának, hiszen megbeszéltük, hogy vizsga nem lesz… Végül ott találtuk magunkat egy
januári délutánon egy bevilágított, perfektül lebonyolított, sok bonyolult átdíszítést
tartalmazó, úgynevezett teltházas vizsgán, amit még kétszer meg kellett ismételni
azokban a napokban, mert az osztályfőnökök többeknek meg kívánták mutatni. Mindezt
első évben. Nem kerülhettük el hát a sorsunkat.
A színházcsinálás természeténél fogva. Beláttam ekkor, hogy naiv gondolat a
produkció-orientáltságot kivenni a bármikori színigyakorlásból…
Az előadás van, volt, lesz. Ha akarjuk, ha nem.
Olyannyira, hogy nem is kell hozzá színész. Persze hallottunk már olyan
kísérletekről, ahol egy fia színész nem lépett színpadra, csak a díszlet, fény, tárgyak,
zene, egyéb effektek szerepeltek, de most nem erre gondolok… Kicsit ezoterikusabb
talán az élmény, amit tanulságosnak vélek itt megosztani.
7 óra 7 perckor ugyebár szokásosan a nézők már elfoglalták helyüket, még rajtuk
a fény, hallható az ismerős moraj. Ha az ember kezdő szereplő, ilyenkor már általában a
takarásban várakozik, a fentebb taglalt ünnepi extázis már járogatja át épp… hallja,
érzékeli a közönséget, esetleg látja is, tudja, hogy mi fog történni, már benne van abban
a sok konvención alapuló kommunikációs helyzetben, amit előadásnak hívunk,
mondjuk úgy, hogy átzsilipel az életből a színházba. ( Azt most ne taglaljuk, hogy
természetesen aki nem kezdő szereplő, csak később lép színpadra, az már hol- hol nem
tart ebben az átzsilipelésben. Kezdésről van szó most tehát.)
Volt egy előadás, amikor Fekete Ernő kollégám és én olyan furcsa helyzetbe
kerültünk, hogy ez a kis szükséges fokozatosság elvétetett tőlünk. Moliére: Mizantróp c.
színdarabjának kezdő szereplői voltunk. Zsámbéki Gábor azt találta ki, hogy a
színpadtól a lehető legmesszebbről indulva rohanjunk be tiszta erőből üvöltveveszekedve pár pillanattal azután, hogy a színpadi fény feljött, a nézőtér elcsendesedett.
A Katona bútortárában várakoztunk, messze a színpadtól, a közönségből, a
bizonyos morajból, a fényekből, szóval az előadás szokásos kezdési tünetegyütteséből
semmit nem érzékeltünk. Csupán egy piros lámpa kihúnyását figyeltük, majd
berohantunk az üres színpadra, ahol az a különös érzésünk volt, hogy megzavartunk
valamit. Vagy még inkább, hogy belerohantunk valamibe, amiről nem tudjuk, hogy mi.
Percekbe telt, mire magunkra találtunk, mire megnyugodtunk, mire felvettük az előadás
fonalát, mire bennünk is létrejött az a helyzet, ami előttünk már ott létezett. Az előadás
tudniillik már ment, mielőtt mi berohantunk. Az előadás már volt. Folyt. Nem tudom,
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hogy a létezés milyen egyéb szinonimáit használhatnám még, hogy erősebben
megfogalmazhassam azt a különös tapasztalást, hogy bár nem volt még ember a
színpadon, az összes egyéb körülmény (főleg talán a közönség jelenléte?) már létrehozta
az előadást. Egyetlen olyan élményem ez, ami a színház szakralitását általában kétkedve
kezelő lényemet megingatta.
Bizisten ott volt valami, amit nem tudtam/tudok megfogalmazni.
Giorgio Strehler megfogalmazta társulatának írt levelében:
„Az egyes előadások elevenségét éppen az adja, hogy mindig újak,
váratlanok, és mindig megismételhetetlenek. És éppen az a mi feladatunk,
„interpretátoroké”, hogy átérezzük az elevenségnek ezt a mindig megújuló
örömét, és továbbadjuk a többieknek, türelmesen újra és újra ismételve
önmagunkat, a „tegnap” megtalált és magunkévá szelidített gesztusokat,
olyan türelmet igénylő munkában, amelyről nem tudni: pusztán fölidézés,
reflex-e, vagy valami más, sokkal rejtélyesebb dolog, amely estéről estére
csodálatosan változó valóság benyomását kelti. Éppen ebben áll a mi
mesterségünk rejtélye.”9

9

Giorgio Strehler: Az emberi színházért. – Gondolat, Budapest, 1982. 205.
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Képzelet

Kulcsszó. Röpköd próbán ez. „Képzeld azt, hogy…”
Sokszor oldódott már meg rám rótt feladat úgy, hogy valamit gondoltam arról az
emberről, akit játszani kell. Igen, vállalom, egyszerűen elképzeltem őt.
Úgy értve, hogy semmi mást nem csináltam, csak gondoltam rá. A
képzeletemben létezett. Nem határoztam el tudatosan, hogy hogyan él- mozog -beszél…
mit miért tesz. Nem fejtegettem ok- okozatilag az ő éppeni reakcióit, nem gondoltam
végig az életét, nem tervezgettem tudatosan a ruháját, sem a beszédmódját, hanglejtését,
egyszóval semmit, ami látható, hallható, érzékszervekkel felfogható egyáltalán.
Pedig nagyon is érzékszerveim segítségével gondoltam rá. Egyszerűen láttam,
hallottam, éreztem a szagát…
Ha ügyes képzőművész lettem volna, vagy lennék, akkor le tudtam volna festeni,
annyira pontosan láttam. ( Titokban elárulom most, hogy volt azért alkalom, hogy
megkíséreltem ezt, de szánalmasan messze volt ott az a kísérlet a papíron attól, ami
belül megképződve élt már.
Szakbarbárságom történetében fontos állomás volt. Újabb képzelt készségemről
derült ki, hogy nem létezik…)
Szavakkal sosem tudtam leírni (nem is volt rá szükség), nem tudtam a fejével
gondolkodni… egyszerűen tudtam, hogy milyen.
Bonyolítom még: nem tudtam akkor, hogy tudom, csak most, utólag jövök rá,
hogy bizonyos alkalmakkor sikerült ez. Persze, hogy nem direkt, és persze, hogy
fogalmam sincs, hogyan lehet az ilyen tudást akarattal előidézni… Bevillant, mondjuk.
Szerencsésen. Szerencsémre.
Vagy épp azért, mert az anyag olyan ügyesen megmutatta nekem. Vagy mert a
rendező mondott róla három olyat, amitől megjelent a kép.
Olyan is történt, hogy a rendező (Gothár Péter) fotókat mutatott az adott drámai
anyag korából- világából… Embereket, akik lehetnének azok, akiket éppen játszanunk
kell. Fényképek emberekről. „ Na például ez itt te vagy, Geri.” Ilyenkor – túl a zavart
nevetgélésen – már a kezemben/ agyamban terem egy valódi kép, amelyhez tudatosan,
vagy tudat alatt viszonyulok már. Nincs szükség a véleményemre a kép stimmeléséről,
vagy nem stimmeléséről.
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Egy ilyen rendezői aktus persze le is ránthatja a redőnyt a szárnyaló képzelet
előtt, de olykor (többször) pont nyit… Van egy képzet, még mielőtt megkezdenénk a
szokásos magunkbanturkálós igazságkeresést.
Tehát így vagy úgy megtörténhet, hogy ott terem a képzeletünkben egy lény.
Sajnos ezt sosem fogjuk fel / vesszük észre tudatosan, pláne nem a kellő pillanatban,
csak utólag, például olyankor, amikor ilyen leírt gondolkodásra kényszeríttetünk.
Lehet, hogy ez nem is baj, mert akkor módszeresen el akarnánk kezdeni
hasonlítani rá, direkt akarnánk utánozni a képzeletünket, ami alighanem lehetetlen.
Valahogy rejtélyesebben történik ez sajnos, de a képesség az ilyesmire bennünk van.

Sokszor emlegetjük a színészi létezés és a gyermeki létezés közötti párhuzamot,
mondván, hogy a színészből nem kopik ki a felnőtté válás során az a fantáziavilág,
amiben egy gyermek oly természetesen és magától értetődően otthon van. Tegyük fel,
hogy ez igaz.
Tehát amikor semmit nem csináltam, csak színpadi létezésem közben arra a
lényre gondoltam, aki oly szerencsésen életre kelt ott belül, akkor én végülis
dolgoztam? Ennyi volna? Bárcsak. A zsenik így működnek talán.
Két és fél éves volt Lőrinc nevű gyermekem, amikor egy este valahogy
belebonyolódtunk egy olyan játékba, hogy én mondjam meg, hogy ő micsoda… vagyis
hogy micsoda legyen, és akkor ő majd úgy csinál, de ha jól emlékszem, inkább úgy
fogalmazott, hogy akkor majd ő az lesz. Nem kelt ekkor életre bennem a vizsgálódó
színész, se a doktorandusz nem csettintett nyelvével, hogy „ez lesz ám itt a kiváló
experiment”, csak örültem, hogy most nem megint ugyanazt a mesét kell Boribonról
elolvasni, és talán ez az aktív tevékenységecske közelebb hozza az áhított elalvás
pillanatát. Apa-funkcióban szántam hát rá perceket és egyre őszintébb odafordulást…
Csak most ugrik be, hogy ami történt, vagy amit csinált, mennyire elemi
megmutatkozása annak, ami a színészetben nehéz, de valószínűleg minden két és fél
éves gyermeknek megy.
- Apa, mondd, hogy legyek medve!
- Legyél medve!
- Nem! Hogy Lóci legyél medve!
- Lóci, legyél medve!

43

Ez könnyű. Brummogva körbenégykézlábazott a szobában. Lemélyítette a
hangját, és úgy négykézlábazott, hogy nem a térde érte a földet, hanem csak a talpa, ami
azért nehezebb, mint simán csak térden mászni… valószínűleg azért, mert a medve
nagy. A kutya meg a cica már térden szerepelt, és persze ugatott és nyávogott.
- Lóci, legyél süni!
Ismét

négykézlábazás

következett,

most

kicsit

púposabb

háttal,

összegömbölyödve. Aztán rám nézett, megkérdezte, mit csinál a sün…
- Mármint hogy mit mond? Szuszog és prüszköl.
Szuszogás és prüszkölés következett. A béka ugrált és brekegett, a nyuszi
hasonlóan ugrált, nem mondott semmit. A madarak méretüktől függően szélesre tárt
gyermekkarokkal repdestek körbe, az általános csiripeléstől csak a varjú különbözött
azonosíthatóan a beszéde alapján. Nagy örömmel járt körbe-körbe az összes állat, ami
eszembe jutott, Lóci átszellemülten kért újabb rendeléseket. Igyekeztem a lefekvés felé
terelni az eseményeket, és fondorlatosan valami olyat próbáltam kérni, ami
teljesíthetetlen.
- Lóci, legyél fa!
Csepp gondolkodás után magasra emelte a karjait, hajladozott kicsit, majd
rákezdett a „fújja a szél a fákat” – kezdetű mondókára.
- Lóci, mondókával nem ér, a fa nem tud mondókát mondani. és különben sem
fúj a szél. Csak legyél fa!
Leengedte a karjait, és fa volt. Fább volt a fánál. Persze ez csak túlzó retorizálás,
de hogy fább volt bármely színésznél, aki fa akar lenni, az biztos. Egyszerűen annyira
hitt benne, annyira elképzelte, hogy ő fa, hogy a saját szemében azzá változott. Nem
törődött semmi körülménnyel, ami valójában őt a faságtól elválasztja. Ó, ha csak fele
ennyire gondolnám magam mondjuk Rank doktornak…
Aztán megkértem, hogy legyen fű. Mondanom sem kell, hogy fű lett persze. De
láttam a tekintetén, hogy maga mellé néz, érzékelve/ érzékeltetve, hogy a fű nem
egyedül van, addigi tapasztalatai alapján is tudta már, hogy a fűség, fűnek lenni tehát, az
semmiképp nem magányos létforma.
Egyéb, hasonlóan teljesíthető feladványaim ugyanilyen eredménnyel jártak. Azt
írhatnám, hogy kisfiam bármit eljátszott, de az sokkal igazabb, hogy bárminek tudta
képzelni magát. Nem volt a képzelete előtt akadály, nem törődött azzal, hogy a dolog,
ami most épp ő, az megjeleníthető-e, hogy azt bárki befogadó értelmezni tudja-e, nem
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kell azt senkinek érteni, ő az, aztán kész. A mikró legfeljebb csilingel kicsit, de csak a
gyengébbek kedvéért.
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Tehetség

Nemrég egy barátom mesélte, hogy valakivel beszélgetett rólam olyasvalakivel,
akinek adok a véleményére, és az a valaki azt mondta, hogy én nagyon tehetséges
vagyok. Jól esett persze, de ugyanakkor megmozdult bennem valami kis pökhendi,
rátarti manó, aki azt gondolta, hogy lehetek én 42 évesen, 18 éve a pályán…
tehetséges?! 18 éve a pályán valaki vagy jó, vagy nem jó, de semmiképp nem
tehetséges!
Pozitívan, és valószínűleg helyesen értelmezve az egészet ujjonganom kellett
volna. Úgy kellett volna feldolgoznom ezt az információt, hogy ez a valaki, akinek adok
a véleményére, még vár tőlem valamit. Lát bennem lehetőséget, akármire, legalábbis
továbbiakra, végeredményben többre is képesnek tart. Nem pedig azt gondolja, hogy
„jó színész”, aztán annyi. Mert az valami lezárt dolog, abban nincs benne a tovább, a
még.

Ha elfogadjuk, hogy minden egyes szerep, próbafolyamat annyira új kihívás,
annyira nulláról való építkezést igényel egy színésztől, mintha soha nem csinált volna
ilyet, akkor legnagyobb szerencséje, muníciója az lehet, ha tehetséges. Megfordítom.
Látom egy próbafolyamat elején vagy derekán az általam nagyra becsült és
orákulumnak tekintett színészeket abban az állapotban, amikor azt mondják, hogy ők
tehetségtelenek. Kicsit misztikus, de ezt nevezem a legnagyobb tehetségnek. Azt
gondoltam fiatalon, hogy ők már kisujjból kitolnak egy szerepet, és számomra az
meghökkentő felfedezés és élmény volt, amikor láttam őket pontosan ugyanúgy
vacakolni valamin, mint mondjuk én elsőévesként a főiskolán. Azokkal a lelki
intenciókkal, azokkal a nemtudással, azzal a fogalmamsinccsel.
Ez persze egy nagyon eszmei és némiképp álságos nyilatkozat, viszonyulás,
mert ilyenkor ezek az emberek szeretnek kicsit tetszelegni abban a szerepben, hogy ők
nem is színészek, nem is tudnak semmit. Nyilván tudjuk, hogy nem mondanak igazat,
rengeteg tapasztalat van mögöttük, sok fajta feladatot oldottak már meg, bizonyos
berögződöttségeik és túlélési stratégiáik vannak, bármennyire nincsenek ennek minden
esetben pontosan tudatában.
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Mégis, ha sikerül a szakmai tapasztalat rétegeit eliminálni és nem tudomást
venni róla, akkor mégiscsak azt hiszem, valami ilyesmi az igazi odafordulás egy
produkció felé.
Ezek a szűkölések és ezek a magunkat sarkantyúzó gondolatok, amikben
alkalmatlannak vagy tehetségtelennek tételezzük magunkat, miközben a kisagyunk
tudja, hogy hamisak, hiszen úgyis túléljük valahogy. Pont ezek miatt keresünk olyan új
és új megoldásokat, amelyek esetleg nem engedik belépni a már használt reflexeket
vagy nem engedik automatikusan és elemzetlenül használni a szakmai tudásunkat.
Ehelyett abba a dresszúrába hajtjuk magunkat, hogy fogalmunk sincs, hogy kell
színészkedni, és ha ebbe az absztrakt gondolatba sikerül teljes lélekkel belehelyezkedni,
akkor elméletileg nem marad más választásunk, mint hogy reménykedjünk abban, hogy
akárhány évesek vagyunk, tehetségesek vagyunk.
A színészi pálya kapcsán a tehetség mérése, ellenőrzése és önellenőrzése
véleményem szerint az összes művészi pálya közül a leglehetetlenebb. Minden nyár
kellős közepén, amikor már több hete nem foglalkoztam színjátszással, nem volt
előadásom és próbám, előbukkan a kérdés a zsigereimből: „vajon én tudok-e még
színészkedni?” Egy hárfaművész játszi könnyedséggel leellenőrzi a nappalijában a
tudását, amennyiben van a nappalijában egy hárfa. Egy képzőművész, egy író bármikor
meg tudja magát győzni. De egy színész közege a konstruálás és a rekonstruálás, és ez
nem ellenőrizhető magányosan. Ahhoz be kell menni egy színházi közösségbe, ott
próbálni, alkotni, előadást csinálni. Amikor az ember már hosszú évek/évtizedek óta a
pályán van, ebben a folyamatos aggodalomban is mérhető, tetten érhető talán a tehetség.

Szigorúan a színészi pályára értve van egy másik nehezen körülírható kérdés: a
tehetségek kiválasztásának módszere, problémája… A Színház és Filmművészeti
Egyetemre történő felvételi például. Borzasztó nehéz és egyeztetetlen az az elvárási
horizont, gyűjtemény, hogy mik is pontosan azok a premisszák, amelynek meg kell
felelni egy színészi pályára aspiráló tizennyolc éves embernek. Azt hiszem, hogy
lazának kell lennie, nagyon akarnia kell, ennek nagyon kell látszania – és még nem kell
tökéletesen tudnia. Sőt. Közel tökéletesen sem. És vagy attól van rá figyelve, hogy laza,
vagy attól, hogy nagyon akarja. Vagy attól, hogy fogalma sincs, talán nem is akarja
eléggé, de egész egyszerűen a sors úgy teremtette meg, hogy figyelni kell rá. Az utóbbi
kategória a legmegfoghatatlanabb, legdefiniálhatatlanabb.
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Ráadásul nem biztos, hogy azt az embert mindenki tehetségesnek tartja.
Megannyi olyan színházi élő vagy holt, legendás színész van, akiket a szakmai
közbeszéd fele utánozhatatlan, csodálatos léleknek tartott, a másik fele pontosan
ugyanezzel az energiával utasított el. De az ellentmondásos személyek esetében sem
elvitatható, hogy rendkívül karizmatikus egyéniségek.
Az egyik barátomnak van egy lánya. Hat éves kora óta ismerem felületesen, de
tudom, mennyire elkötelezett úgy általában a színházi világ iránt, és mennyire ezt akarja
valójában csinálni. Nem tudom, hogy ez a nagy akarás engem megtéveszt-e, láttam
műkedvelő produkcióban igazán tehetségesnek és érvényesnek. Foglalkoztam is vele, és
saját komfortzónáján belül olyan felnőtt színészetet láttam egy 19 éves lánytól, ami igaz
volt és őszinte, még ha nem is volt virulens, karizmatikus vagy sodró, de egyszerűen az
anyagokon belül, amiket választott, olyan érvényes volt, hogy nem tudtam belekötni.
Viszont beteges módon rettegett a felvételitől. Elment, és nem jutott tovább az
első rostán. Beszámolója szerint annyira félt, hogy nem is nagyon tudja felidézni, mi
történt. Nagyon kellemetlen érzésem van az egésszel kapcsolatban, mert ha ő ennyire
retteg, felteszem a kérdést, hogy vajon ő tehetséges-e? Hogy az-e a tehetséges, aki laza,
vagy aki úgy akar, hogy mindenen át, és ebbe bizony a komfortzóna elhagyása is
beletartozik, legyen az felvételi?
Amikor először ültem be felvételire, az első néhány ügyes jelentkezőnek még
hittem. Színészi erényeket mutogattak néha, esetleg illúziót teremtettek. Azt éreztem, na
igen, ez valami. Aztán idősebb és nálam avatottabb tanár kollégák értékítéleteit
megfigyelve rájöttem, hogy annak az aspiránsnak nem kell még tudnia semmit a
színészetről, viszont valamit jelent, ha egy furcsa kérdésre vagy meglepő mozzanatra
válaszolva rajta lehet kapni azon, hogy jó érzékű reflexek működnek benne, hogy
rezonál a teste, ahogy ő rebben.

Megkülönböztetném még a jobb szó híján intellektuális tehetség fogalmát.
Amikor valakiben van egy nagyon nagymértékű akarás, és valami csillapíthatatlan vágy
ez iránt a szakma iránt, nincsenek meg azok a sorstól adott tulajdonságai, mint karizma,
lazaság, a tartalom és forma genetikus együttállása. Ezzel szemben van elemző
képessége

és

tudata

arra,

hogy

a

saját

emberi

és

művészi

minőségeit,

viselkedésformáinak együttesét egy részletező vizsgálat után tudja arra kanyarítani,
amerre az éleslátása megállapítja, hogy kell. Talán nem tévedek, ha magamat ilyen
típusú tehetségnek látom. Nem teremtettek színésznek, nem vagyok zseni, vagy egy
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kilométeres karizmájú varázslény, de szerintem a fenti mérhetetlen és csillapíthatatlan
akarás megvolt, megvan, megfigyeltem és megfigyelem máig a színházi létezésforma és
a színészethez szükséges emberi képességek elegyét, detektálom azt, hogy mit csinál az,
akinek ez születésénél fogva megy. Természetesen egy karizmát, egy kisugárzást, egy
emberi nagyságot nem lehet leutánozni, de ha jól fordulunk a körülöttünk élő, alkotó
színészek felé, akkor össze lehet gyűjteni analitikus figyelemmel és többnyire tudatos
rendszerezéssel, hogy mi az a mechanizmus, ami alapján ilyen jól működnek. Mi az,
amit ők esetleg zsigerileg tudnak.

Középiskolásként Ambrus Géza barátomat elvittem a második zalaszentgróti
színjátszó táborba. Noha egyébként kémiából volt jeles, és lehetett tudni, hogy a
kutatóvegyészi pályára készül, szórakozásból eljött. Máté Gábor kurzusvezetőhöz
mentünk, Kafka kapcsán alkotgattunk furcsa jeleneteket, és sosem felejtem el, hogy
megevett a sárga, gyűlöletes irigység, amikor 3-4 nap után Gábor azt mondta, „Milyen
érdekes Géza, hogy ami a színészetben nehéz, az neked megy.”

Majdnem

megpukkadtam.
Ebből talán mostanra tudok leszűrni tanulságot. A napnál világosabb volt, hogy
ő tehetségesebb, neki jobban benne van a szervezetében ez a működés, mint nekem. Ő
egyébként kutatóvegyész lett, én még a borzalmas akarás korszakában voltam, ez
nyilván az esetleges laza érzékemet, vagy a bennem lakó, kibontakozni képes
viszonyulásomat is letiltotta.
Már csak önsorsjavításból is, ma már azt gondolom, hogy ez másfajta tehetség
az enyém talán, ami a színi pályán való működést illeti. Nem adta meg nekem a
genetika vagy a Jóisten (mindenki válassza ki a megfelelőt), a „neked megy”-et, de
annyi képességem – és ezt megkülönböztetném a tehetségtől – úgy látszik, van, hogy a
színjátszás és színházcsinálás imádata érdekében képes voltam annyi féltudatos és
tudatos elemet és működési mechanizmust beépíteni a szervezetembe, elsajátítani,
tanulni, hogy most már lassan tényleg úgy érzem, színésznek mondhatom magam.
Én úgy határozom meg a saját tehetségemet, hogy csak színházban tudom
elképzelni az életemet. És azért vagyok színházban, azért vagyok színész, mert a
tehetségnek az a fajtája adatott meg, hogy engem semmi más nem érdekel.
A tehetség úgy tűnik el, ha valaki azt gondolja, hogy készen van. Ha valaki
nagyon tehetséges, de úgy sodorja az élet, hogy nem adatnak meg azok a dolgok,
49

amelyek továbblökik, és erre rossz intellektuális reflexekkel reagál, akkor nagyon hamar
ott találja magát valami félig-meddig megszerzett szakmai tudással, amiről azt gondolja,
hogy komplett, és onnantól csak azt a számos, de véges eszközt, fegyvert használja.
Az önbizalom persze nem árt, de ebbe mindig bele kell keverni azt a keresgélést,
amit megint csak tehetségnek tudok nevezni. Félreérthető lehetek, talán azt gondolja
valaki, hogy a kétségbeesés és a folyamatos önmegkérdőjelezés maga a tehetség – nem,
ez lelki alkat, psziché kérdése, de a tehetség keres.
A fentebb már említett Lóci fiam jelen fogalmaim szerint iszonyatosan
tehetséges színművészeti szempontból. Nagyon könnyű ezt egy még nem egészen öt
éves gyerekről kimondani. Ha most a 18. Században élnénk, és vásári komédiákat
adnánk elő, vagy létezne olyan színésznevelés, mint amilyen hagyományőrző és családi
alapon öröklődő a NO színházban van, esetleg leendő dinasztiaként gondolnék
magunkra, elkezdeném már most ebbe az irányba terelni. De ha teszem azt, Lóci fiam
majd 18 éves korában színészi pályára akarna menni, mert megmaradna benne az az
érdeklődés, amiről most még nem is tud, kétséges lenne a sorsa. Fogalmunk sem lehet,
hogy addig mi rakódik rá és mi minden fékeződik le benne ezzel kapcsolatban. Nyilván
azért figyelem különösen, hogy az én gyermekeim színészi szempontból rezzennek-e,
mert színész vagyok, de olyan jó lenne, ha azok a tehetségek, amik egy 5-10 éves
gyerekben megvannak, sérülés- és érintésmentesen eljutnának felnőttkorukig. De
tapasztalatom szerint ezeket a tehetségeket elrontja, lefékezi vagy rosszul felfogott
irányba vezérli valami külső erő. A gyermeki tehetséggondozás affektáltság felé vezet,
pontosan azért, mert az a gyermek tudatában van saját erényeinek, és magát elkezdi
előadónak tételezni. Óhatatlanul valami beképzeltség vagy ripacséria költözik belé.
Talán ezért van, hogy nem ismerek olyan felnőtt színészt, aki igazán nagyszerű, és
megjegyezhető gyerekszínész volt. Vagy fordítva.
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A test

A

színészi

test

megítélését,

teátrális

funkcióját,

jelentőségét

illetően

Sztanyiszlavszkijtól Mejerholdon át Artaud, Grotowski, Craig, Brecht és a modernebb,
a posztdramatikusnak mondott színházelmélészek a legeslegkülönbözőbb álláspontokat
képviselik. Az esztétikai, sőt filozófiai alapú különböző színházfogalmak, a színjátszást
érintő – véleményem szerint túlontúl elméleti – igehirdetések legnagyobb elszenvedője
a test. Úgy értem ezt, hogy ha a magamfajta mai magyar színész megpróbál eligazodni
ezen elméletek sűrűjében azzal kapcsolatban, hogy mit is gondoljon a maga testéről, a
saját megszokott munkamódszeréről, egyáltalán arról az ideáról, hogy magát mint
fizikai valóságot elemző igénnyel megértse, nagy tanácstalanságba sodorhatja magát.
Ezek az írások túlságosan összetett kontextusban elmélkednek a testről, túl
gazdag és szerteágazó az az eszmei tartomány, amelynek sűrűjében valamely
használható tanácsért kutathatnánk. Az, hogy nem egy gondolkodó óriás elméleti
munkáiban megteszi a testet a színház legfontosabb elemének, vagy kiáltvány jelleggel
azt mondja, hogy a gesztus mindig társadalmi legyen, vagy azt, hogy a test a színházban
mindig reprezentált, vagy felteszi a kérdést, hogy vegyük-e figyelembe a
performativitást, vagy ne… Vagy hogy számoljuk fel végre a szó uralmát, vagy hogy
szüntessük meg a szubjektumot, legyünk mítikus én, vagy hogy egy mozdulat a test
utolsó reakciója legyen a belső történésekre, vagy hogy színpadi jelenlétünk jelek
összessége, mely jelek között fölösleges lélektani háttérerőket működtetni…
Belesodródhatunk olyan kétségbeesésbe is, hogy vajon estéről estére a
megkettőződés-e az, ami történik velünk, vagy esetleg látszatot teremtünk, felmutatunk
talán? Az arcunk vajon maszk-e? Megszabadítottuk-e testünket a társadalmi, kulturális
rárakódásoktól, van-e a testünk olyan atletikus, laza, hogy képesek legyünk lelkünk
membránjává tenni? Vagy ma este az önmagam teste és a szerep teste közötti reflexív
viszonyból adódó jótékony feszültség emeli majd művészi különössé a jelenlétemet?
STB.
A konfúzióhoz, amit ekkor érezhetünk, az is hozzájárul, hogy ezek a különkülön és összességében is bámulatos gondolatok, elemzések, ugyanezek történeti
összefüggései, ellentmondásai a világgal/társadalommal kapcsolatos kritikus viszonyuk,
de legfőképp az állandó újat akarásuk annyira tiszteletre méltó, hogy saját éppeni
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művészetünk, tegnapi és holnapi szerepformálásunk banálisnak, maradinak, gyávának
tűnik.
Ez talán abból adódik, hogy ezen elméleti igék, néha egyenesen kiáltványok, és
az ezeket elemző munkák talán egy kicsit magasabb polcra helyezik tárgyukat, vagy épp
magasabb szinten beszélnek ugyanarról… - Ez számomra megítélhetetlen.
A magamfajta egyszerű színjátékos e szövegek olvastán csak elszégyelli magát,
vagy durcásan elitistának, de legalábbis eszményinek képzeli azt a tartományt, ahol
ezek a szövegek élnek. Tárgyilagosabban fogalmazva: nehéz az írásban létező
színjátékelméletek testre vonatkozó megállapításait a hétköznapi színjátszó hétköznapi
színházi munkájára vonatkoztatni. Már csak azért is, mert ma mi itt egy nehezen
meghatározható színházi közegben mozgunk/élünk, legalábbis esztétikai értelemben.
Pontosabban nem nagy vezetők nagy programjait hajtjuk végre. Még pontosabban: nagy
vezetőink nem rigorózus színjátékmetodológiák mentén határozzák meg magukat és
színházaikat.
Marad tehát nekünk a szemlélődő tapasztalatgyűjtés, a véletlenül megtörtént
felismerések

rögzítése,

esetleg

próbálkozás

e

véletlen

felismerések

tudatos

működtetésével a továbbiakban.
Amikor a testről esik szó, vagy egy vállalkozásban a rendező expozéjában
különös hangsúlyt fektet a majdani produkcióban a mozgás fontosságára, vagy mondjuk
úgy fogalmaz, hogy a szokásosnál speciálisabb mozgást igényel majd a munka, nos
ilyenkor én mindig megrettenek. Azért mégpedig, mert nem vagyok ügyes. Soha nem
tudtam táncolni például. Kínszenvedés két egyformát mozdulnom, az egész lényem
tiltakozik, ha felmerül a koreográfia kifejezés. Egyszerűen azért, mert rossz a
mozgáskoordinációm. Holott ez a rendszeres megrettenés általában azon a tévedésemen
alapszik, hogy ha mozgást, testet emlegetnek, azonnal a tánc jut eszembe. Pedig itt most
– és általában sem erről szokott szó lenni. Ha már sikerült felfognom, hogy nem
táncolni kell majd, hogy nem fogja senki beállítani a mozdulataimat, a rettenet azért
veszít valamennyit erejéből, de nem tűnik el teljesen. Marad az a görcs, hogy itt majd
figyelnem kell arra, hogyan mozgok, hogyan mozog az a szerep, akit játszanom kell.
Felhívták tehát a figyelmemet arra, hogy most majd ne csak a belsejére, az igazságaira
figyeljek, hanem a külsejére is.
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Az amúgy is nehéz, tétova keresgélés a szereppel való ismerkedés fázisában kap
egy plusz terhet, miszerint muszáj eszembe jutnia valami jellegnek, sőt tán
jellegzetességnek, ahogy ez az ember majd mozog. Semmilyen más módszer nem
kínálja magát ilyenkor, mint az, hogy kigondolok valamit. Eltervezem. Elméleti oldalról
közelítem. Használom persze a képzeletemet, megpróbálom látni kívülről azt a figurát,
akit majd működtetni kell belülről… Ráerőszakolok tehát valami eleve elgondoltat
magamra, ha egyáltalán eszembe jut a megfelelő megoldás. Ha nem jut eszembe,
azonnal kétségbe esem, megállapítom, hogy nem vagyok már kreatív… ahelyett, hogy
felismerném, hogy ez így, ilyen úton még soha sem sikerült. Nekem.
De volt már azért olyan, hogy volt sajátos mozgása, külseje annak a szerepnek.
De azt nem az agyam/eszem találta ki, hanem a testem. Testem fantáziája.
Ha hagyom a testemet kommunikálni az elmémmel, és a körülményekkel a
színpadon a próbafolyamat során, akkor az lesz valamilyen, lesz saját teste a szerepnek
is, nem csak egyéb magasztos tulajdonságai. Ha a szerepnek pontosan felfogott céljai
vannak, és a szituációkra megfelelően reagál, akkor a teste ugye nem választható le róla,
a test valójában már tervek nélkül, saját intelligenciája mentén reagál. Lehet, hogy
hamarabb, mint az agy. Ez persze talán kicsit misztikus, és abban az esetben működik,
ha sikerül. Ha sikerül azt az embert odateremteni magunkba. De gondolom, ehhez bízni
kell a test eme képességében. Talán meg kell előlegezni neki a bizalmat, hiszen amúgy
is ott van. A testem, ahogy eleve kinéz, ahogy eleve működik, már jelent valamit. Már
látható, ott van az a kiterjedés, ami az én fizikai valóm, ott van egy-egy saját mozdulat,
amely semmiben nem különbözik a hétköznapi mozdulataimtól, de már hordoz valami
kevés jelentést, pusztán attól, hogy színpadon van. Innentől megint alkati kérdés (és
persze a szereptől, az esztétikai koncepciótól is függ), hogy kívülről vagy belülről
tesszük meg az első lépéseket.
Optimális esetben a kívül és a belül folyamatosan kommunikál egymással.
Ha egy színészről azt mondjuk, hogy jó mozgású, vagy hogy mesterien használja
a testét, akkor ő valószínűleg olyan alkat, olyan munkamódszere van, amelyben
nagyobb hangsúlyt kap a kívülről közelítés, vagy épp a pszichéje és a fizikuma közötti
kapcsolat jobban bejáratott, mint általában. Olyan szerencséje van, hogy a gondolat,
vagy az idegállapot rögtön láthatóvá, fizikailag érzékelhetővé válik, minden belső
moduláció tüneteket produkál a testén/testében. Neki talán nem is kell gesztusokon
tudatosan dolgoznia, minden magától megy.
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A magamfajta, mondjuk úgy, hogy átlagos testtudatú színész, ha eltökélte, hogy
az adott szerep márpedig máshogy fog mozogni, mint ő maga a mindennapokban,
máshogy fog reagálni a teste, nos, kénytelen magára erőszakolni valamit, ami nem ab
ovo a teste sajátja. Milyen szerencse, hogy a psziché és a fizikum közötti rejtélyes út
mindkét irányban járható. Tapasztalom, hogy a psziché is képes jótékonyan, építőleg
reagálni a fizikum esetleg szokatlan modulációira. Egy eltervezett, kigondolt, vagy akár
lemásolt gesztust igenis ki tud sajátítani a színészi (ugyanakkor emberi) psziché, a
mozdulat

által

kiprovokált

kölcsönhatás

képes

új

irányokat

mutatni

az

idegrendszernek…
Ez eleinte mondjuk valami apró diszkomfort, valami, ami megzavarja test és
elme harmóniáját, kimozdítva egész lényünket kényelméből. Egy, a testünk által
tudatosan létrehozott impulzus, ami arra kényszeríti a belsőt, hogy a külső mellé lépjen.
Hogy moduláljon.
A legmikroszkopikusabb példa: Ha összekulcsoljuk a kezünket, akkor az egyik
hüvelykujjunk van felül (nekem a bal), és csak ezen az egy módon kényelmes, csak így
automatikus, így esik jól.
Volt egy előadás, amiben viszonylag sokszor kellett könyörgőre fognom, az
összekulcsolt kéz frázisa egyszerűen kihagyhatatlan volt. Zavart ez a közhely.
Szégyelltem magam, hogy e nélkül a triviális, mindenki által agyonhasznált gesztus
nélkül nem tudok odaadóan rimánkodni. Megcseréltem hát a kezeimet oly módon, hogy
a jobb hüvelykujjam kerüljön fölülre. Biztos mindenki próbálta már, mennyire idegen
érzés ez, mennyire nem jön, milyen kényelmetlen voltaképp. Ettől az apró módosítástól
már nem zavart a fantáziátlan megoldás, úgy éreztem, ez már nem ugyanaz a gesztus.
Természetesen a néző mit sem vehetett észre ebből, de engem épp eléggé eltávolított
saját, megszokott mozdulatomtól, állapotomtól, épp eléggé kimozdított a komfortos
hadonászásból ahhoz, hogy ezekben a pillanatokban azt érezhessem, hogy ez nem én
vagyok. Ez nem az én két kezem, ez nem az én gesztusom. Ezt a szerep csinálja, amit
játszom. Pici hasznot tudtam húzni egy ilyen egyszerű variálásból, sikerült ellépnem
magamtól, és a tudat, hogy most más vagyok, talán valami bonyolult, varázsos módon
beépült abba az alakba. Ráadásul hozzáadódott még az a kicsinyes, belső diadal,
miszerint: „Azt hiszitek, hogy én csak úgy kulcsolgatom itt össze a kezemet, ahogy jól
esik? Hát nem. Ez az én titkom.”
Be kell látni, hogy időnként szükségünk van ilyen titkos, piti győzelmekre, pláne
ha amúgy is híján vagyunk a megelőlegezett önbizalomnak.
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Óvodás koromban nem sikerült rendesen megtanulnom a cipőkötés egyszerű
mozdulatsorát. Helyesebben máshogy tanultam meg. Kicsit bonyolultabban. Van benne
egy plusz, fölösleges bújtatás, és elég ügyesen ott kell hagynom bizonyos hurokban a
középső ujjamat, hogy aztán egy kis erővel át húzzam rajta azt a… Mindig láttam, hogy
az emberek ezt nem így csinálják, de nekem valamiért így esett jól. Volt egy előadás,
amelyben egy jelenet fontos része volt, hogy reggel akkurátusan felöltözzek. Hasonlóan
az előző példához, kényelmetlen helyzetbe hoztam magam. Harmincvalahány évesen
megtanultam végre normálisan cipőt kötni. Bekövetkezett ugyanaz a furcsa érzés, már
megint nem voltam önmagam arra a röpke néhány másodpercre. (Már évek óta nem
megy ez az előadás. Nem emlékszem, hogy kell. Megint úgy csinálom, ahogy azelőtt.)
Tapasztalom, hogy a test a legmegbízhatóbb szenzora annak, hogy az adott
szereppel jól dolgozunk-e, vagy sem. Először csak azt vettem észre, hogy
visszamenőleg működik ez a szenzor-funkció, aztán elkezdtem megpróbálni
jelenidejűleg működtetni.
Visszamenőleg úgy működik, hogy azokra a szerepekre, amelyekkel
valószínűleg jól dolgoztam, emlékszik a testem. Nem úgy kell ezt elképzelni, hogy
azonnal úgy tudok tenni, olyan pózba tudom vágni magam, mint akkor, hanem a testem
képes magát úgy érezni. (Bár szakszerűbben meg lehetne ezt fogalmazni.) Meg sem kell
mozdulnom, de a testem annak a bizonyos szerepnek érzi magát. Biztos van ebben
valami plusz érzelmi és értelmi elem is, (például az, hogy nyilván szerettem ezeket a
szerepeket), de csak van abban valami eliminálható testi mozzanat/képesség, hogy
például egy szerintem jól sikerült harmadéves vizsgaelőadásom kedves szerepe a jobb
lapockámban lakik.
Ha eszembe jut ez a Frídhof nevű öregember, a jobb lapockámban érzek valami
bizsergésfélét. Úgy emlékszem, nem játszottam az öregséget, de azért bizonyosan ott
volt valamennyire abban az ifjú színjátszóban, hogy ez egy öregember… És talán
valami ösztönből a jobb lapockámból indíthattam mozdulatokat? Akaratlanul
áthelyeztem a misztikus testem közepét máshová? Ilyesmi történhetett.
Egy másik ilyen kedves szerepemnek egyszerűen nehéz volt a lába. Nem tudtam
ezt akkor, észre sem vettem, pláne nem direkt csináltam/éreztem, de most, ha
rágondolok, csak ezzel a fura szókapcsolattal tudom leírni.
E két fenti nagyon is utólagos felfedezés, visszamenőleges megvilágosodás.
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Kipróbáltam, megfordítható-e a sorrend. Megint csak nem előre eltervezett,
tudományos szerepépítő szándékkal, csak úgy alakult, hogy megkínált a sors/szerencse
egy ragyogó alkalommal: Godot-ra várva. Zsámbéki az első próbák egyikén hosszan és
színesen beszélt arról, hogy hőseink mennyire a számkivetettség archetípusai, a
mindenkori társadalom jogfosztott reménytelenjei… Bár felidézhetném pontosan… Az
viszont biztos, hogy a törődött kifejezés elhangzott. Majd – még ezen a próbán –
elhangzott az is, hogy próbáljunk ennek az árok szélére vetettségnek, ennek a vég előtti
szinte utolsó állapotnak valami fizikai, testi tünetei között keresgélni. A már említett
tanácstalan pánik tört rám persze, de igyekeztem szorgalmasnak mutatkozni rendezőm
és magam előtt. Szerény mozgáskultúrámmal és az ugyanerre vonatkozó csökevényes
fantáziámmal belekapaszkodtam a törődött szóba, és azt képzeltem, hogy Vladimir
törődött. Még pontosabban, hogy ő el van törve. Deréktájon, magának jobb irányba.
Felsőteste és lábai bizonyos szöget zárnak be úgymond. Következésképpen a jobb karja
lejjebb lóg, mint a bal, stb. Az egész ember nem szimmetrikus. Ugyanebből
következően a jobb lábát kicsit rövidebbnek érzi, nem lép két egyformát. Zsámbéki
néhány nap múlva észlelte törekvéseimet és szentesítette az irányt. Első sikerélményem
volt ez a testi ábrázolás témakörében. Szóval így maradt ő, Vladimir. Ott hordozom a
derekamban. A derekamban lakik. Egész fizikai valóm képes még most is Vladimirnak
érezni magát. (Pláne, hogy ez a próbafolyamat valóságos derékfájást is okozott.)
Néhány évvel később McDonagh Hóhérok című darabját kezdtük próbálni. Fry
felügyelő, akit játszom, kocsmatöltelék. Folyamatosan tökrészeg. Kényelmetlen feladat.
Azért mégpedig, mert egy állandóan deliráló, vagy ha épp nem, akkor elvonási
tünetekkel kínlódó ember megfogalmazása esetében megkerülhetetlen a részegség
minden ember fizikumán nagyjából egyformán megjelenő tünetegyüttese. Ilyenkor az
alkotó színész ellenáll a csábító trivialitásnak, közhelyesnek és színvonaltalannak
bélyegzi a dülöngélést, botladozást, kézremegést, kásás beszédet, stb. Mindezen tipizált
megoldások ellenében, mondhatni tagadásából állt össze végül Fry külseje. „Nem
remeghet a kezem” – gondoltam. Megráztam hát időnként a próbákon, hogy
emlékeztessem magam e tiltásra. És ez a rázás megmaradt. Nem rázom most már, a
rázás fura, keresgélő mozgássá változott, mintha a légüres térben valami kapaszkodót
keresnék… Voltaképpen egy tikk alakult ki. Néha talál Fry egy-egy láthatatlan
kapaszkodót is. De ezt csak én tudom. Én érzem speciálisnak, és mivel ez megvan, már
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az sem zavar, hogy időnként közhelyesen meg-megbillen ő. Azt hiszem, Fry felügyelő a
jobb kézfejemben lakik.
Ha egy szerepben sikerül ilyesmit előidézni, a test annyira belemegy a játékba,
hogy önállóan cselekszik, már kivonja magát a tervező felügyelet alól. De ha ez a
felügyelet figyelmetlenségből megszűnik, az olyankor még nem kívánatos keveredéshez
vezethet:
Volt egy olyan év, hogy egymás után próbáltam a Részegek című darabban, a
Nórában Rank doktor imbolygott folyamatosan, ezután következett a fent említett Fry
felügyelő. Kis túlzással végigimbolyogtam egy évet.
Egyszer csak azon kaptam magam az Abigail bulija című előadásban, hogy
folyamatosan imbolygok. A testem túlteljesített. Azt kezdte nyilván érezni, hogy ha
színpad, akkor dülöngélés…
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Barátunk és ellenségünk: a szöveg

Akkor barátunk, ha sok, és akkor ellenségünk, ha sok.
Akkor van ugyebár nagy szerepünk, akkor vagyunk megbecsült, jó és erős
színészek, ha olyan szerepet kapunk, ami rengeteg szövegből áll. Hogy a nagy szerep
biztosan sok szöveg-e, nos ennek az árnyalgatását itt most hagyjuk, valljuk be őszintén
inkább, micsoda elégedettség önt el bennünket, amikor egy olvasópróbán a példány
minden lapján ott a temérdek mondat, amit majd nekünk kell elmondani.
A próbafolyamat elején imádjuk a példányból felolvasni a színpadon téblábolva,
lelkünkben még mindig ölelgetjük a rengeteg mondatot, de a mindjárt meg kell tanulni
– árnya már ott oldalog valahol körülöttünk. Aztán eljön az a próba, amikor az
idegrendszer már igyekezne cselekedni, a színpadi helyzet is megkívánná, hogy már ne
az olvasószemüveg játssza a főszerepet, ne az okosan, praktikusan leválogatott néhány
oldal ügyes elhelyezése…
Szeretnénk ilyenkor már játszani úgymond, élni. Már vannak jó esetben
szándékcsírák is bennünk, már robbannánk, olvadnánk, dühöngenénk… próbálnánk.
Csak egyáltalán nem tudjuk még azt a rohadt szöveget. Kezd az ellenségünkké válni,
kezdünk haragudni rá. Tapasztalatom szerint egy ilyen szótagolós, dühöngős, visszavisszamenős próbán különösen szélesre tárul a kapu, amin a szöveg bevándorolhat a
fejünkbe, köszönhetően talán annak a primér, zsigeri vágynak, amit egyre hevesebben
táplál a „tudjunk már végre dolgozni” -láz. Én e tűrhetetlen pillanatokban belesandítva a
példányba szoktam elérni a legbámulatosabb eredményeket. Az agyam annyira kíván
ilyenkor megjegyezni, hogy felülmúlja a korral egyre kopó képességeit.
Aztán ha a próbák eljutottak abba a fázisba, amikor a feladatunk már kontúrokat
kapott, amikor már egy-egy lelkiállapot, idegállapot, cselekvés, netán mindezek kisebb
láncolata kirajzolódott… nos, itt a szövegtanulásra legmegfelelőbb pillanat. Ekkor, ha a
példányt kezünkbe vesszük próbán kívül, már olyan emlékeink vannak, amelyekhez
köthető a leírt szöveg, vagy legalábbis bizonyos részei.
A próbán, vagy inkább próbafolyamat közben való szövegtanulás talán azért is
ajánlatos, mert azok az idegrendszeri hivatkozások, amelyekhez tapasztjuk a szöveget,
automatikusan igazodnak, úgyszólván igazodva vannak a rendezői koncepcióhoz,
demokratikusabban fogalmazva azokhoz az értelmezési pontokhoz, amelyekben a
munka során közösen megállapodunk.
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Ha előre megtanulunk egy szöveget, óhatatlanul létrehozzuk azokat a bizonyos
hivatkozásokat elménkben. Valamiféle saját értelmezést tanulunk meg tehát. Jó esetben
nem gondolkodtunk rosszul az anyagról, de mi van akkor, ha az előre megtanult
szöveget a saját elképzeléseinktől erősen különböző tálalásban kívánják tőlünk…
Elvesszük magunktól ilyenkor a megvilágosodás pillanatait, a tartalom közös, és főleg
tevékeny kibányászása közbeni megjegyzés, a komplex megismerés, elsajátítás aktusa
sérülhet ilyenkor. Vannak persze olyan feladatok, amelyek méretüknél fogva nem
elsajátíthatók próbán, de akkor is hasznosabb talán a próbafolyamat közben elvégezni a
magolás kellemetlen feladatát.
Apropó magolás: rengeteg verset, prózarészletet, magyar- és idegen nyelvű
szöveget kellett általános- és középiskolában megtanulnom, és betűről betűre
fölmondanom. Memoriternek hívják ezt. Semmit nem tudok ezekből most. Egy betűt
sem. Emlékszem, hogy angol szakon a gimnáziumban meg kellett tanulnom Theseus
monológját a Szentivánéji álomból. Arra már nem emlékszem, hogy miért, csak arra,
ahogy dühösen csapkodok, rugdosok otthon. Hosszú napokig töltöttem több órát ezzel,
de az agyam letiltott. Nem fogadta el ezt a szöveget, mert nem talált semmi
kapcsolódást semmihez, nem látta hasznát. Radikálisabban fogalmazva szervezetem
nem értette, hogy miért. Nem is jött össze. Most annyira emlékszem, hogy a Lisander
név szerepelt benne.
Sok-sok verset is megtanultam már. Ezeket általában valami produkciós
kényszerből… El kellett mondanom őket valahol, vagy ilyesmi. Nagyon nehezen tudok
verset tanulni, magolni. Hiába olvasom el ezerszer. Aztán amikor ez megúszhatatlanná
vált némely esetben, rájöttem, hogy nem megtanulni kell, hanem próbálni. És igenis
sikerült magam abba a kutakodó, alkotó állapotba hozni, olyan idegrendszeri helyzetet
teremteni magamban és magam körül, hogy már kicsinyt színházedzettnek mondható
szervezetem próbának fogta föl azt, ami történik, hivatkozásokat, képeket,
fantáziavilágot gyártott a vers alá/fölé/mögé, és a vers megtanulódott. Sok ilyen
élményem van. Nagyon hasonlatossá tudja ez a módszer tenni a verstanulást a
szövegtanuláshoz. Hasonlatosságát az bizonyítja legjobban, hogy aztán, hogy e verseket
az éppen aktuális rendezvényen, vagy alkalmon elmondtam, és előállt a túl vagyok rajta
- helyzet, azonmód rögtön elfelejtettem őket. Mint a levett színdarabok szövegét.
Csodálom az előadóművészeket, vagy azokat a színészeket, akik tudnak,
szeretnek verset mondani. El kellett telnie jó pár évnek a pályán, illetve jó pár balul
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sikerült élménynek, mire rájöttem, hogy az, hogy művész volnék, még nem jelenti azt,
hogy mindarra képes/alkalmas vagyok, amit e szakma a hagyományos közvélekedés
szerint takar. Például kiállni egy rendezvényen, és elmondani egy verset – nos, ez olyan
távol áll tőlem, mint bármely tisztességes, civil embertől. Ezt most a szövegtanulással
kapcsolatos fejezetbe írom, ezért fő érvként a szövegtől való rettegést jelölöm meg. De
írhatnám az előadás című fejezetben is, vagy méginkább a színpad címűben – ha lenne
ilyen. Ugyanis az ilyen alkalmakkor a helyzet egyáltalán nem színházi, többnyire
valami más téma/eszme szervezte egybe az embereket a térbe, vagy térre. Mindennek
pusztán egy eleme, szükséges vagy szükségtelen velejárója, hogy valaki egyszer csak
elmond egy Radnóti verset mondjuk. Nem lengi körül az embert ilyenkor az a jótékony
körülmény, hogy ezek az emberek most azért jöttek ide, hogy ezt a verset
meghallgassák… Ezzel szemben egy színházi előadásban szerepelve joggal
feltételezhetjük, hogy a nézőtéren gyülekezők látni kívánják az előadást, semmi másért
nem jöttek. Ezen kívül bármennyire is azonosulok ilyenkor mondjuk Radnótival vagy a
gondolataival, vagy akár annak a gesztusnak az értékével, miszerint itt és itt ilyen és
ilyen alkalomból ezt elmondom, semmiképp nem szerepet játszom. Nem bujkálhatok,
nem oszthatom meg a felelősséget szerzővel, rendezővel, kollégákkal, nem
támaszkodhatok

alapos

próbaidőszakra,

az

előző

előadások

tapasztalataira.

Mindenképpen belesodródom egy olyan kommunikációs helyzetbe, miszerint én, KG,
itt és most ezt akarom mondani. Sokkal inkább önmagamat reprezentálom, mint
bármelyik előadásban bármelyik szerepemben. Amikor ezt megérzem, óriási súlyként
nehezedik rám, hogy ebből következően kizárólag magamra számíthatok. Innen már
csak egy lépés minden nemes cél ellenére az a vegytiszta rémület, hogy csak a szöveget
el ne rontsam. A színházi előadás sokkal komplexebb helyzet, sokkal kisebb gondnak
tűnik e félelem, hiszen a szöveg csupán egy elem a sok közül.

A próbafolyamat derekatáján járunk tehát, amikor már nem magolás a tanulás,
inkább a próba tovább élése, a szerepen való munka folytatása fejben. Hányszor
láthatók kollégáink, amint elmélyülten, magukba bámulva torzul-változik arcuk, a
külvilágot kizárva élénk belső életet élnek, a szájuk talán nem is mozog… Ilyenkor
biztosak lehetünk abban, hogy ott bent megy a szöveg. De persze ez nem egyszerűen
memorizálás, hanem nemrég, vagy hamarosan megélt színpadi helyzet/helyzetsor belső
járatása. Nem csak az agy karcolja ilyenkor magába, és nem csak a szöveget. Az egész
színészi (emberi) idegrendszer dolgozik, még tán a test is felidézi magában tennivalóit –
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valódi mozdulatok nélkül (olyasmi talán, mint amikor az operaénekes zenét hallgat, és a
hangszálai végigéneklik a hallottakat. Állítólag hangszálbeteg énekeseknek ezért tilos
még zenét hallgatni is.).
Szóval a fenti fázisban tanulódik meg a szöveg szinte magától, eddigi
tapasztalatom szerint legalábbis. (Természetesen mindez nem ilyen egyszerű, és pláne
nem vonatkozik olyan gigantikus mennyiségekre, mint mondjuk egy Bernhardt-darab
főszerepe.)
Mindez főleg a hagyományos, dialógus-jellegű szövegekre érvényes csupán, de
talán nem nagy tévedés azt állítani, hogy pályánk legnagyobb részén ilyenekkel
találkozunk.
Ez a fázis egészen a bemutatóig/főpróbahétig tart… Itt annyi minden rakódik a
szöveg mellé, vagy alá, vagy rá…
Jó esetben már nem is a szöveggel foglalkozunk ilyenkor, hanem minden mással
– tételezem, hogy sok minden sokkal fontosabbal. Kialakul az életünk a színpadon, az
előadásban. Összeáll egy olyan cselekvéssor, ami 7-10-ig tart (ebbe a színpadi és a nem
színpadi jelenlét ugyanúgy beletartozik). Nekem a példányom sincs már meg ilyenkor.
Ez nem vagányság, nem vagyok rá büszke, de tapasztalatom szerint ilyenkor már nem
szabad fehér lapokként kezelni dédelgetett dolgunkat. Itt már minden ott bennünk kell
változzon, alakuljon, fixálódjon. Ilyenkor alakul ki idegrendszerünkben a legtöbb
kapcsolódási/hivatkozási pont, hasonlatosan az internetes linkekhez. Lelkiállapotokhoz,
idegállapotokhoz, tárgyakhoz, szimplán színpadi elhelyezkedésekhez – szóval bármihez
kötődhetnek szövegrészek. Maguktól kötődnek. Legjobb persze, ha valamiféle
gondolathoz, vagy állapothoz, szóval olyasmihez, aminek a közölni kívánt tartalomhoz
is köze van, de tapasztalatom szerint nem szégyen semmilyen tapadási felület
használata. Csak ne a példány legyen, ha nem muszáj. Hányszor észrevehettük már, ha
valamilyen külső kényszerítő körülmény átrendez minket, és nem tudjuk, mi a baj, csak
valami olyan szégyenletesen egyszerű pánik megy legbelül, hogy például: „ilyenkor
nem itt szoktam állni”, „amikor ezt mondom, nem ezt szoktam látni”, „amikor ezt
mondom, a Tomi már ülni szokott”.
(Állítólag a rétor iskolákban az egy módszer, hogy az elmondandó beszéd
bizonyos értelmes egységeit a rétor a panoráma egyes részeihez kötve memorizálja,
hivatkozásokat hoz létre magában.)
Ilyenkor azt hisszük, nagy a baj, pedig nem történt más, mint az, hogy picit
felborult a belső kapcsolódási, hivatkozási rendszerünk. Hogy ez kiben mekkora zavart
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okoz, és hogy hányféleképpen szoktunk reagálni erre, az már inkábba pszichológia
tárgyköre.

Mostanáig a szövegtanulásról volt szó. Tapasztalom, hogy ha a szövegtanulás
így-úgy, de sikerrel megtörtént, következik egy másik kényes, és emberenként
különböző probléma: a szövegtudás. Vacak színészbüfés szóval a szövegmegmaradás
kérdése. A „szövegmegmaradás törvénye” kifejezést is hallottam már bornírt kollegiális
viccelődések során. Nagyjából annyit jelent, hogy minden megtanult szöveg kiszorít
valami régebbit a fejünkből. Talán túl egyszerű lenne ez így, edényként tételezve
agyunkat, de kétségtelen, hogy a színész-agy lassan-lassan átáll valami olyasmi
üzemmódra, mint valamiféle adathordozó… amire nincs többé szükség, azt elfelejti. Túl
e

könnyed

érdekesség

megállapításán

azért

ez

rámutat

valamennyire

a

hivatkozásrendszer működésére. Ha például levesznek egy darabot, tehát bizonyos,
hogy az az ilyen-olyan munka nincs többé bizonyos mondatokkal, nos, ekkor a szükség,
a kényszer, mint idegrendszeri hivatkozás szűnik meg. És már hullanak is a semmibe
mondjuk egy hónapja még biztonsággal citált mondatok. Közben lehet, hogy egy másik
szövegdózis, amit mondjuk hatvan napja nem játszottunk, még mindig ott áll többékevésbé készenlétben, csak azért, mert az idegrendszeri hivatkozás – amely ezen
esetekben a páni félelem maga – még nem szűnt meg.
Tehát

a

szövegmegmaradás

kérdéséről:

Tapasztalom,

hogy

tudatosan

alkalmazott technikája egyik kollégámnak sincs. Öntudatlanul azonban kialakulnak
bizonyos módszerek, de legalábbis alapviszonyok a már valahogy megtanult szöveggel
kapcsolatban. Mi, színészek két végpont között helyezkedünk el valahol e tekintetben
ki-ki a maga szokásai/beállítottsága szerint. Ez a két végpont a példány és az előadás.
Vagyis ha a színész a szövegre gondol, akkor egy gyűrött lapköteg jut eszébe, vagy egy
komplex élmény, amely keretében az egész szervezete emlékszik mindenre, nem utolsó
sorban arra, hogy ő ebben és ebben a helyzetben ezt és ezt szokta mondani. Most, hogy
megpróbáltam megfogalmazni e két fajtaság közti alapvető különbséget, úgy érzem,
valami értékítélet-féle bujkál benne, pedig egyszerűen arról van szó, hogy jómagam az
utóbbi típusba tartozom. De nem elhatározásból, hanem egyszerűen így szoktam meg,
így alakult, mondhatni véletlen.
Hogy ki melyik fajta módszert részesíti előnyben, az legvilágosabban egy
szövegösszemondó próbán állapítható meg. Megfigyelésem az, hogy aki a papírlapra
gondol ilyenkor, az a plafont nézi, aki az előadásra gondol, az él. Kicsiben vagy épp
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hatalmasban ugyanazokat az idegrendszeri folyamatokat sorjáztatja magában, amelyeket
az előadáson szokott, így aztán szerintem közelebb is kerül a nemsokára eljátszani
kívánt feladathoz, nem pusztán átismétli annak egy elkülöníthető elemét, tehát a
szöveget. Na igen, most már alig érdemes tagadnom, hogy hasznosabbnak és
eredményesebbnek tartom az utóbbi metódust, annak ellenére, hogy a példányos típus
bármelyik replikára rávágja a választ. A másik típus elkezd magába nézni, visszakeresni
élménysorozatát, amelynek épp egy állomása a felkérdezett szövegrész, és szomorúan
megállapítja: „Csak előről tudom”.
Tapasztalom emellett azt is, hogy a példányos kolléga jobban fél. Egyszerűen
azért talán, mert kevesebb hivatkozásállomány áll rendelkezésére majd ott a színpadon.
Idősebb társaim ijesztgetnek, amikor némileg nagyképűen nyilatkozom arról, hogy még
nem érzek komoly problémát a szövegtudással kapcsolatban, hogy majd jön. Hát akkor
majd jön. Ellenállásom egyelőre abban a felelőtlen hozzáállásban nyilvánul meg, hogy
nem vagyok hajlandó berezelni, igyekszem nem megadni magam a mindenképpen
mindig mondjuk össze – érzésnek, nehogy olyan szokássá váljon, amelynek esetleges
elmaradása esetén belém költözne a babonás rettegés. Tapasztalom továbbá, hogy az
előadás előtti szövegösszemondás a magamfajtának okoz valami elhasználódásféleséget… tompítja a mindjárt következő előadásban megélendő helyzetek
spontaneitását, jelenvalóságát. Roncsolja azt az amúgy is nehezen megközelíthető ideát,
miszerint a színpadon igyekszünk reflexeket, emberi viselkedésmintákat úgy
rekonstruálni, sőt konstruálni, mintha épp akkor, épp ott születnének. Ez
színházilag/esztétikailag persze egy túlhaladott játékfelfogás, de tapasztalom, hogy mi
színészek mindig ezt a működést hajkurásszuk, ebben lelünk igazi gyönyörűséget, ha
olykor sikerül.
Emlékszem egy szépséges időszakra, amikor Beckett: Godot-ra várva című
előadásában Vladimir szerepét volt szerencsém játszani. Elek Ferenc kollegával, aki
Estragont játszotta, igazán öröm volt vele dolgozni, az előadás becses megítélői szerint
is jó párost alkottunk. Ő kimondottan a példányos típusba tartozik, ami a szöveggel való
viszonyt illeti, magam pedig már színt vallottam ezzel kapcsolatban. Kétféleségünk a
próbák alatt igazán előnyösnek bizonyult. Kiegészítettük egymást. Az ő szövegtanulási
sportteljesítménye – miszerint egyik napról a másikra tíz oldal keményen pattogó
becketti dialógust tudott otthon megtanulni – motivált engem, aki lustán várta a
szokásosat, hogy majd a színpadon megtanulódik úgyis. Akkor ketten kezdtünk el
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tanulni próbák előtt. Ez kis túlzással úgy nézett ki, hogy ő tudta, nekem pedig halvány
fogalmam sem volt. Az a kis szégyenérzet, plusz az ébredő versenyszellem olyan
befogadó állapotba kevert, hogy soha gyorsabban nem ragadt meg szöveg a fejemben. Ő
rettegett, én pedig lazán mondogattam, hogy nem kell félni, hisz lám, én is milyen
hamar megjegyeztem az utóbbi fél órában, ami fölött ő egész éjszaka görnyedt.
Egyikünknek sem volt igaza, főleg nekem nem. Mert ő végezte el a munka nehezebbik
részét, nulláról egyre lépett hatalmas erőfeszítéssel, ezzel létrehozott egy helyzetet,
amelyben (részben Beckett zseniális dialógustechnikájának köszönhetően) nekem már
csak mellé kellett lépnem. Csúnyán visszaéltem tehát kollégám akkurátusságával, igaz,
nem szándékosan.
A színpadon mindig minden helyzetben egymásra vagyunk utalva, ez
dörgedelmes közhely, de a Godot-ban ez hatványozottan érvényesült. Muszáj volt még
a szokásosnál is jobban figyelni, nehogy leessen a labda. Ez a bizonyos labda nem csak
a pontos szövegmondás.
Talán azért is jár jobban a magamfajta ilyen helyzetekben, mert egy ilyen
hatalmas koncentrációt igénylő feladatban gyönyörűséget, de minimum izgalmas
kihívást talál, míg a példányos alkat traumatizálódik, stresszként éli meg az előadást,
főleg az azt megelőző órákat.
Godot előtt nehezen, de sikerült bizonyos kompromisszumok árán egészséges
egyensúlyt teremteni. Ő szíve és idegrendszere szerint minden előadás előtt elmondta
volna velem az egészet. Én nem voltam erre hajlandó. Nem lustaságból, hanem tényleg
azért, mert úgy éreztem, kopik bennem a jelenvalóság, ha előtte közvetlenül
végighajszolom magam az egészen.
Igazságtalan sarkítás következik: Ő azért akarta összemondani, mert félt, hogy
sikerül-e majd héttől. Hogy tudjuk-e. Átok.
Én azért nem akartam összemondani, mert féltem, hogy sikerül-e majd héttől
újrateremteni, hiszen öttől már megtörtént bennem, mert nem tudom csak szövegként
kezelni. Átok.

Ez a kétféle átok igazán emlékezetes, tartalmas estéket szerzett nekünk. Itt-ott
belekaptunk a szövegbe előtte, úgymond szúrópróba-szerűen ellenőriztük az ő
megnyugtatására, hogy igen, tudjuk. Udvariasan kérdezgettük egymást, hogy „Akarod
tovább?”, „Abbahagynád már?” Egyszer én engedtem, egyszer ő. Ez a kölcsönös
respekt és a nem is magunkért, inkább talán egymásért való aggódás valami plusz
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összetartozás-élményt eredményezett a színpadon, ami azért Vladimirt és Estragont
játszva belülről nagyon hasznosnak, talán művészileg is értékesnek bizonyult. Lehet,
hogy kívülről is látszott. Remélhető.

Hallottuk már azt a kifejezést, hogy a szájban kell legyen a szöveg. Ez valami
olyasmit jelent, hogy a szánknak kell tudnia, persze inkább a testünknek, a beszélő
szerveinknek. Mint puszta hangsort puszta mozdulatokkal… És az álmunkból is
felkeltve.
Fekete Ernő kolléga magyarázta, hogy ő azért szereti ezen a magas, már-már
gépies fokon birtokolni a szöveget, mert ha így megy, akkor ezzel már nem kell a
színpadon foglalkozni, nem kell erőfeszítéseket tenni, marad energia a többire, ahogy ő
mondta: a lényegre. Irigylésre méltó, ugyanakkor érthetetlen és megvalósíthatatlan a
magamfajta számára ez a módszer, vagy inkább tudás. Elméletileg tudom megközelíteni
csak. Olyasmi ez tehát, mint valami formagyakorlat, valami pusztán fizikai
cselekvéssor, izomzati automatizmus, ami jelentéstől, gondolatoktól, érzetektől teljesen
mentes, leválasztható? És ebből következően mindig ugyanúgy történik? Aznapi,
pillanatnyi állapottól, színpadi helyzettől, esetleg valami váratlan modulációtól
függetlenül? Fekete kolléga nagyon is érzékeny színész, távol áll tőle a gépies
reprodukció, mindig is az éppeni szituációra rezonálva van jelen. A fenti buta vád nem
illetheti tehát. Nyilván nem leválasztható, nyilván nincs ilyen, hogy az ember szája tudja
a szöveget. Lehetséges, hogy egyszerűen arról van szó, hogy Fekete kolléga sokkal
jobban megtanulja a szöveget, mint én. Alaposabban, többet dolgozik vele. Én meg
lusta vagyok.
Nem, ez sem igaz. Így érezzük jól magunkat.

Szégyenteljes vallomás következik: e lapokon nem szabadna elárulnom, de volt
már olyan próbafolyamat, majd előadás, ahol szándékosan nem tanultam meg eléggé a
szöveget. Az eléggé persze nem pontos szó, nem mértékegység. Mondjuk úgy, hogy
egy szupergyors, pörgető összemondópróbán hamar kiestem volna a versenyből. Vagy
ha mondjuk az lett volna a feladat, hogy mondjam el sorban a mondataimat az
előadásból, biztosan elbukom. Mindezt azért engedtem meg magamnak, mert a
színdarab kizárólag dialógusokat, sőt egy-egy mondatos replikákat tartalmazott,
legalábbis az engem érintő jelenetekben. Ráadásul a szerepem is olyan volt,
fodrászsegédként az üzletbe egyre másra érkeztek hozzám a furcsa alakok, egyre
65

furcsábbakat kérdezgettek, egyre zavarosabb lett az egész. Caraggiale Farsang-járól van
szó, én Dodó nevű szerepemben semmit nem értettem az egészből, fogalmam sem volt,
ki kit miért keres, csak próbáltam túlélni a helyzeteket, és amennyire lehet, falazni
Misunak, a főnökömnek.
Emlékszem, ahogy előadások előtt a többiek mondogatják össze jeleneteiket,
miközben én némi szégyenérzettel azért, de inkább elhajoltam ezek elől az
összemondások elől. Bevallom, hogy eleinte valamiféle erőbeosztás miatt, hiszen az
előadás három felvonásos rohangálásával mindig egy megmászhatatlan hegyként
tornyosult előttem fél 7 körül, de később már direkt sportot űztem abból, hogy ami a
szöveget illeti, lesz ami lesz. Ez a körülmény különösen éberré tett a színpadon, a
szokásosnál is feszültebb koncentrációt, és egyben idegrendszeri igénybevételt is
jelentett. Ahhoz hasonló idegrendszeri igénybevételt, mint amilyet Dodónak kellett
átélni a zűrzavaros események sodrában. Mondhatnám, hogy ez egy tudatos szerepépítő
alkímia volt részemről, de inkább az az igazság, hogy így alakult, és ha már, akkor
tudatosítottam. Tehát semmiképp nem egy javaslat ez részemről, hogy hogyan járjunk el
hasonló feladatok megoldásánál, inkább érdekes véletlen megfigyelés.
Amikor ezt a kétes értékű eljárást megosztottam egy tiszteletre méltó idősebb
kollégámmal, azt kérdezte: „Mi? És akkor a saját szavaiddal?” – Nem. Természetesen
betűre pontosan azt mondtam, amit kellett, csak nem tudta a szám. Álmomból
felébresztve komoly zavarban lettem volna. Ennyit jelent csak, hogy nem tudtam
eléggé. (Nem tudom, sikerült-e meggyőznöm a sorok olvasóit, hogy ez tényleg szakmai
érdeklődésből történt így, nem trehányság okán…)
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Hang és beszéd

„A legelső szabály egy színész számára az, hogy megértesse magát.
Ez magában foglalja azt is, hogy meghallják, azt is, hogy megértsék. Még
csak nem is szabály, csupán a legminimálisabb udvariasság. Nem betartani
annyi, mint megsérteni a közönséget.”10
Hazug vagy disszonáns dolog lenne a beszédről nem gondolkodni, még ha nem
is akarok kinyilatkozni semmi dörgedelmeset azon kívül, hogy természetesen nagyon
szépen kell beszélni. Arra, hogy ezt hogyan tegyük, nem szánnék sorokat (nem is
beszélek nagyon szépen, hát nem is érzem magam feljogosítva erre). A logopédiai része
másik szakma, törvényszerűségeket leírni arról, hogy tessék tagoltan, a gondolatokat
egybe tartva beszélni, érthetően, artikuláltan, az olyan alapvetés, amiről nem szabad
okoskodni, ezzel kezdődik minden. Tisztában kell lennünk a saját beszélőkénk
állapotával. Ne menjünk bele, hogy fejlesztenünk kell, hogy mi az az ideális állapot,
ami egy színésznek szinte kötelező szint. Abba se, hogy hány színészóriás beszédhibás.
A művészi beszéd a leggyakorlatibb minden gyakorlatiság közül. Bármennyire
keresgéli a kortárs színház az irányokat, a fizikai vonulatokat, mégis a megvalósult
színházi előadások legnagyobb hányada megírt színdarabok szövegén alapszik, és
függetlenül a koncepciótól és az álmodástól, ezeket a szövegeket így-úgy, ilyenamolyan helyzetben a színészeknek el kell mondani. Éppen a színházi útkeresések
kapcsán érzem azt, hogy elkezdtük nagyképűen nem az őt megillető helyen tartani a
beszédet, a sok –izmus és –iánusság közepette azt gondoljuk, hogy a színpadi
megjelenés, forma, szerepjátszás szükséges kellemetlen kelléke a tiszta és értelmes
beszéd. Átélünk, érzünk, megmutatunk, felmutatunk, tükröt tartunk, vannak magasztos
ambícióink, cselekszünk, és hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról a kis
abszolútumról, hogy egy egyenesen kimondott mondat egy bizonyos szituációban,
amely azt a szituációt modulálja, az maga a cselekvés. És ha a beszédre nem fordítunk
elég gondot, akkor a cselekvésünk csorbul.

10

Jean-Louis Barrault: Gondolatok a színházról, ford.: Galamb György, – Színháztudományi Intézet,
Budapest, 1962. 27.
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Létezik a beszédaktus elmélet, a kommunikációelmélet egyik fontos része. Azt
hiszem, a mai színházi keresgélés, gondolkodás nem bízik eléggé abban, hogy ha
bonyolult mondatok a megfelelő központozással és gondolati egységek egyben
tartásával ki vannak mondva, akkor az már színház. Vagy az már értelmes közvetítése
valaminek. Hajlamosak vagyunk mi színészek a beszéd és szöveg mögötti tartalmat
állandóan az egyenes kimondottságon felül még egyéb hozzárendelt lelkiállapotokkal
színezni. Amikor ezeket hozzárendeljük, nagyon igazunk van, csak éppen gyakran a
kettőt összemossuk, és nem csak hogy bizonyos lelkiállapotban kívánunk beszélni, de
beszédünkben is kívánjuk megjeleníteni a lelkiállapotot.
Amikor azt mondjuk, hogy „Te patkány”, akkor a patkány szót megpróbáljuk
olyan hangfestő eszközökkel kimondani, hogy a mögöttes tartalom és a véleményünk a
patkányságról a lehető legolvashatóbban ott legyen a kimondott szóban. Lehetőleg sok
p-vel és elnyújtott á-val… belesűrítve mindazt a lenézést és undorodást, amit az állat
puszta említése is megoldana.
„Elhagylak”. Teljesen mindegy, hogy milyen intonációval, milyen helyzetben
mondja egyik ember a másiknak (nem is fontos, hogy színész legyen és ez színpadon
történjen meg), az, hogy ez elhangzik, az életet megváltoztató hatalmas drámai
cselekvés. Nagyobb, mint egy pofon, bizonyos helyzetben egyenértékű egy
gyilkossággal. Ha az életet vesszük, és a színpadi életet annak modulált
rekonstrukciójaként értelmezzük, semmi mást nem kell csinálni, csak kimondani. Egy
színész a maga ösztönös, folyamatos ábrázolási ambíciójával első körben képtelen
kimondani középhangon, higgadtan, tárgyilagos kijelentésként. El akarja ebben az egy
szóban

játszani

annak

tartalmát,

ennek

a

beszédaktusnak

összes

drámai

következményét. Mielőtt elhinnénk, hogy elég, hogy azt jelenti, elé helyezzük
magunkat, és a saját értelmezésünket kezdjük közvetíteni. Ebből következően a
mondatokat felhasználjuk a saját színészetünk fitogtatására, holott ha ezek a mondatok
egy jól felépített drámai dialógus elemei, akkor ezeknek működnie szükséges.
Természetesen a beszéd, mint cselekvés a szövegben való hit kérdése, és
mélységesen ízlésfüggő. Körülírható, megérthető példája talán a versmondás. Megint
szubjektív leszek, az, hogy „Kedv, remények, Lillák, Isten véletek” egy csodálatos költő
csodálatos sűrített mondata. Az én véleményem szerint – és itt hangsúlyozottan az én
meglátásomról van szó, ennek a mondatnak a kimondása elegendő cselekedet. Ehelyett
az ezerszínű bánatjátszás magyar köszörűköve e sor…
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Nemzeti dal – már a cím behív bizonyos prekoncepciókat, rengeteg történelmi
vonatkozás, elvárás, csupa felkiáltójel, ami nyilván a „szójátszó betegség” felé hajtja az
embert. Ha megvizsgáljuk például azokat a felvételeket, amelyek az interneten
rendelkezésre álltak, hogy ki-ki milyen módon mondta el, kiviláglik az, hogy a színész
nem bízik a leírt szöveg erejében, hanem igyekszik az elé helyezni magát. Holott
például a Nemzeti dal értelmezése kapcsán nincsenek túl nagy viták… De még soha
senkitől nem hallottam, láttam, érzékeltem olyan felfogást, hogy a beszédaktust mint
alapvetést működteti. Talán a színész folyamatos felelősségérzetéből táplálkozik, hogy a
„Hol sírjaink domborulnak”- kezdetű versszak interpretációjában eljátssza a
szabadságharc azóta már ismertté vált végkimenetelét, sőt, Petőfit magát is
meggyászolja. Ő maga busong afelett a megrendítő drámai hatás fölött, ami a Nemzeti
dal élettel teli, optimista attitűdje, és a bekövetkezett sajnálatos események közötti
feszültségből adódik. Petőfi ezzel szemben valószínűleg szép jövőnek látta ezt.
Olyasmit gondolhatott, hogy „pajtásaim, megéri”.
Olyan vers ez, ami nem igényel különösebb elemzést, különféle előadásmódjai
nem tárnak fel új és új tartalmakat… egy előadott Nemzeti dal mindig a színészről szól.
A színész tehát gyakran önmagát akarja a szöveg elmondása során érvényesíteni,
noha akkor jár el helyesen szerintem, ha a szöveget, vagy a szövegben lévő tartalmakat
törekszik a legbonyolultabb, ám céljában legvilágosabb módon kifejteni.
A ló másik oldala a ma oly divatos szikár közlés. A leírt, zseniális színdarabban
a tartalom, amit nekem, színésznek semmi plusz energiával nem kell felruháznom,
hanem éppen arra kell törekednem, hogy a legpontosabban és szikárabban átadjam ezt
az eszmei entitást, a szöveget. Ennek néha nem kívánt eredménye a dögunalom, az
álegyszerűség, de ebben a mondatban már szintén benne van az ízlésem.
Mindez egy nagyon nehéz egyensúly elérésén való munkálkodás, ami a szöveg
pontos átadása és a magam színészi mutogatása között van.

A fenti egyensúlykeresést nehezíti az is, hogy korunk színjátszása önmagát
folyamatosan valami ellenében definiálja, egy olyan régimódi színház ellenében, amikor
lefúrt lábú, nagy egyéniségű színészóriások súgó után deklamálták a szöveget. Ez egy
joggal elutasított színházi viselkedés, de egyre-másra beleszaladunk abba a csapdába,
hogy csak a lefúrt lábat halljuk meg belőle, vagy a deklamálást, és megijedünk attól,
hogy egy szituációban egy adott térben, legyen az absztrakt vagy naturális, emberek
csak úgy beszélgetnek. Meg akarunk mozgatni mindent, csinálni akarunk valamit. A
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beszédet és az akciókat gyakran külön kezeljük ahelyett, hogy elfogadnánk, a beszéd
egy akció. Cselekvés.

Amikor egy rendezés vagy egy koncepció úgy dönt, hogy egy szerep vagy egy
alakítás fő jellemzőit, társadalmi, rangbeli, egyéb elhelyezkedését, tulajdonságait a
beszéde, a hangja útján kívánjuk megvalósítani, manapság ritka helyzet, de előfordul.
A Fényevők című előadásban már az olvasópróbán előrevetítettük a zavarodott
professzort, a saját fantáziavilágában élő hebehurgya lényt, akit játszottam. Ascher
Tamás háromdimenziósan beszélt arról, milyen egy zavarodott professzor, a tőle
megszokott, kicsit túlvezérelt érzékletességgel olvasta föl a szöveget, roppant
szórakoztatóan. Lefestett egy típust, ezt én el is hittem, és az egész színpadi létezésem
az egész próbafolyamatban, sőt az első öt vagy nyolc előadáson állandóan zavarodott
professzor volt. Zavarodottan is beszélt. Homályos emlékeim szerint a saját hangom
fölött egy kicsivel. Minden egyes mondata bizonytalanságot sugárzott függetlenül attól,
hogy a színpadon milyen cselekvései, mondatai voltak.
Következésképpen én, a színész is bizonytalanságot sugároztam és éreztem. Egy
általános viselkedésformát, beszédmódot próbáltam gyakorolni, amelyben sajnos én
magam sem éreztem kényelmesen magam. De gondoltam, ez az érzés korrelál a
szereppel, hasznára van.
Volt aztán egy megbeszélés, nagyjából a kilencedik előadás után, amikor
rájöttünk, hogy ez nem egy zavarodott professzor. Pontosabban egy zavarodott
professzor, aki reggel felkel, vitatkozik a komornával, hűvösen viselkedik a feleségével.
Amikor kijön a laboratóriumából és ott van egy orvos, nem zavarodottan mondja azt,
hogy „Jó reggelt kívánok!” hanem úgy, mint egy normális ember. A tulajdonságot nem
lehet mindig játszani, belevinni a cselekedet és a beszéd minden pillanatába, a
tulajdonság az előadást elemzőleg végignézve lesz megállapítható. Lehet mondani,
hogy ez egy zavarodott professzor volt itt 7-10-ig. De ezt nem kell megcsinálni 7 óra 14
perckor, aztán 7 óra 15-kor is. Összerakja a befogadó, hogy furcsa ez az ember. De
ilyenkor a színész valami túlbuzgóságból minden lélegzetvételével képviselni akarja azt
az alaptulajdonságot, ami a szerepe. És emlékszem arra, hogy Ascher Tamás, akivel
folyamatosan ezt a különcséget próbáltuk megépíteni, milyen őszintén és világosan jött
rá a szemem láttára és velem együtt a valahányadik előadás után, hogy ezt nem kell,
nem lehet külön játszani. Ez ott van. Az előadás építményének köszönhetően.
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A fenti, inkább a komplexitás irányába mutató történethez kapcsolódik a
színházi értelemben vett hang is. Nagyon sokszor halljuk rendezők szájából, egymás
szájából, hogy ez még nem ez a hang. A hang valami egyéb kifejezés híján létező
gyűjtőfogalom arra, hogy ez még nem az a fajtaság, létezés, amit elterveztünk. Ez
mindig attól függ, hogy a testünkben ott van-e már az az alak, melynek egy fiziológiai
megnyilvánulása a hang.
Dolgozom most épp egy darabon egy ragyogó színésznővel, aki egy orosz
közegben lengyelül beszélő nőt játszik – magyarul. Ez egy nagyon veszélyes terep, sok
áttétel van benne.
Már a próbafolyamat első szakaszában mondta nekem, hogy szerinte legyen
akcentusa, mert hiszen ő lengyel, nem orosz. A válaszom az volt, hogy ezzel itt most
még nem biztos, hogy érdemes foglalkozni, igazság szerint fütyülök az akcentusra,
találjuk meg az igazságokat, helyzeteket, fordulópontokat, aztán eldöntjük. Vagy
kialakul. Viszont szinte azonnal kiderült, hogy őt megsegíti az, ha egy picit máshogy
beszél már az első tapogatódzó próbákon, egy picit máshogy képzi a hangokat, mint
amúgy szokta. Akkor ő már elrugaszkodott saját magától, egy másféle létezés felé lépett
egyet, egy nagyon pici differencia már benne van a beszédében, akkor már ő egy másik
nőről kezd el gondolkodni, még akkor is, ha közben idegileg vagy érzelmileg nagyon is
magában keresgél. Ez a gesztus, ez az aktus nagyon hasonlatos ahhoz, amit a testről
szóló fejezetben leírtam önmagam kapcsán.
Ő kényszerítette magát valami olyan modulációra, ami kirántotta a saját,
kényelmes világából, ettől más embernek érezte magát. Nagyon érdekes tapasztalat
egyelőre, hogy ott van egy cserfes, bohóc nő, akinek egy alig érezhető, furcsa változás
van a beszédében. Próbáljuk a jelenetet, és megállunk, elkezdünk alkotótársakként
beszélgetni, ez azonnal megszűnik, és látom, hogy ezt a ki-be ugrálást mennyire élvezi,
és ebben a pillanatban tettem éren, hogy ő így dolgozik azon, hogy saját magából
építkezve mégis egy másik emberre gondoljon. Az ő színészetében, szerepépítésében
úgy látszik, egy fontos elem, hogy a beszéde útján tegyen meg lépéseket. Látom, hogy
ez az idegrendszerére, lelkiállapotára is hatással van, szüksége van arra ebben a
helyzetben, hogy egy ilyen, pusztán fizikailag felfogható körülmény ellökje saját
magától

és

a

szerep

felé

tolja.

Ez

munkamódszerenként változó dolog.
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tulajdonképpen

csodálatos,

színészi

Magam ehhez hasonló élményt visszamenőlegesen idézhetek csak fel.
Nagyon intenzív volt a Kutyakeringő főpróbahete. Még a szokottnál is,
olyannyira, hogy berekedtem. És valahol máshol szólt a hangom, szőrösebben,
máshonnan, egészségügyi okokból. És ez nagyon stimmelt. Az egész főpróbahetet így
töltöttem, nyilvános főpróbát, bemutatót, így éltem át azt az extázist, sikert és szakmai
jóérzést, amit nekem az az előadás jelentett. A harmadik előadás körülbelül egy héttel
később volt. Eddigre a szervezetem regenerálódott, meggyógyultam. Újra az egészséges
hangomon beszéltem. De erre egyáltalán nem gondoltam. Elkezdődött az előadás,
csináltam mindent, működött a testem, lelkem úgy, ahogy be volt próbálva, oda volt
konstruálva, úgy, ahogy megbeszéltük, ahogy az öröm. De éreztem, hogy valamiért a
cipőm mellett állok, probléma van. Nem jöttem rá, mi az. Az egész előadás alatt volt
egy diszkomfort érzetem, hogy miért nem ugyanaz történik velem, miért hamis, miért
nem stimmel? Két nap múlva értettem meg, hogy nem azon a hangon beszéltem, nem az
jött ki a számon, torkomon, hangszálaimon, szervezetemen, mint amiben én az előadás
megvalósulásának extázisát átéltem. Persze néhány előadás alatt normalizálódott, de
borzalmas élmény volt, hogy nem tudom, mi a baj.
Az én beszélőszerveim olyanok, amilyenek. Az s-eim például susognak, ezen
nem tudok változtatni, de a Test c. fejezetben leírtakhoz hasonlóan megállapíthatom,
hogy minden olyan szerepemnek, amiben otthon vagyok, van egy beszéde, amit nem
feltétlenül lehet kívülről hallani. Tudom, hogy a Kaukázusi krétakörben Azdak
valamiért előrébb képzi a bilabiális és alveoláris hangzókat, mint én, Kocsis Gergely
színész, amikor civilként beszélek.
Teljesen véletlenül alakult így, nem volt eltervezett a szándék. Egy kicsit
csücsörítvébben beszél, mint én. Mindennek eredője (ez is csak utólagos megfejtés) egy
próba volt. Azt mondtam a hercegnek: „Most edd meg a sajtodat, de vigyázzál, úgy
nézzél a sajtra, mint egy szegény ember, különben lebuktatod magad. Mert a sajt
múlandó, mint minden szépség.” Ekkor egy kóstolódó keresgélésből belekapaszkodtam
a sajt szóba, és ezt négy s-el és három j-vel mondtam ki. Becézgettem a sajtot, de az is
lehet, hogy csak a sajt szót. Megtetszett nekem is, az alkotótársaknak is, szolgálta a
tartalmat. Ebből a szóból alakult ki egy fizikai beszédmód, egy más artikuláció, mint
ami a sajátom. Nem egy tudatos elképzelés volt, egyszerűen mivel annak a szónak azon
a bizonyos próbán úgy éreztük mindannyian, hogy valamiféle tartalmat sikerült átlökni,
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tehát érvényes, ha így mondom, az egész szerep beszéde ehhez tekeredett oda.
Legalábbis így érzem. És ez nekem elég.

73

Improvizáció

Manapság nagyon divatos kifejezés. Már-már műfajjá nőtte ki magát, leválva a
színházról, a hivatalosnak tekinthető színészi létről. Játék. Szabadság. Társasjáték.
Léteznek improvizációs társulatok is már. Ők olyan sokat gyakorolják e kreatív
tevékenységet, hogy már-már külön szakmának nevezhető szintre emelik a prompt
reagálás, a tartalommal bíró prompt reagálás gyakorlatát. Leválasztják a színészetről
annak egy elemét, mégpedig azt, ami drámai szituációban mindig továbblök egy
színészt, vagy talán inkább embert egy következő drámai szituáció felé. Nem azon
dolgoznak, hogy egy ember hogyan és mit tesz egy ilyen és ilyen helyzetben, sokkal
inkább, vagy pusztán csak azon, hogy mit, vagy még inkább, hogy mennyi mindent
tehet. Általában a legérdekesebb irányt választják (a legszórakoztatóbbat). Tehetségük,
képességük abban áll, hogy egyre kényelmetlenebb helyzetbe hozzák önmagukat, vagy
a másikat, végső soron az embert általában.
Azért írtam azt, hogy leválasztják a színészetről annak egy elemét, mert
tapasztalatom szerint nem törődnek komplexen az idegrendszeri, érzelmi vagy egyéb
filozófiai láttatással, érzékeltetéssel, sokkal inkább előtérbe helyezik a szituáció pontos
elemzésén alapuló jó/rossz, de mindenképp érdekes, drámai döntés mechanizmusát. Az
emberi cselekvés és kommunikáció többnyire tipikus sémáit tárják elénk, megadva a
lehetőséget és örömöt, hogy a magunk valahai döntéseire és reflexeire ismerjünk. Egy
mindenkor létező valóságot konstruálnak általában mikroszituációkból. Nagyszerűségük
inkább írói, dramaturgiai teljesítmény, sem mint színészi. (Persze ez ettől még színház.)
E fent említett kreatív alkotói képesség nem hiányozhat egy színészből. Mégis
sokan állítjuk, hogy nem szeretünk, nem tudunk improvizálni. (Úgy tényleg nem
mindannyian, mint a „hivatásos” imprósok.)
Először nem színésztől hallottam a „nem tudok improvizálni” – sirámot, hanem
zenésztől. A zenetanárom meghallotta egyszer rég, hogy jazztől megfertőzött fiatal
tanítványa (én) csak úgy, mindenféle kíséret vagy kotta nélkül játszik valamit, ami zene.
Hangsor. Kérdezte, mi az, amit most játszottam? – Mondtam, nem tudom, ez volt a
fejemben, csak hangok, csak improvizáció. Ő, a tanárom nagyon jó zenész. Elmondta,
hogy soha életében nem jött még ki ilyen (saját) hangsor az oboáján. Mondtam, hogy
próbálja meg. Egy idő után bejelentette, hogy próbálkozott, de hiába. Nem tud
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improvizálni. Emlékszem arra a már-már szemiotikai vitára, amit egy szó bűvöletében
folytattunk.
-

Hát az improvizáció nem azt jelenti, hogy rögtönzés?

-

De, de nem tudok rögtönözni.

-

De rögtönzés csak az, ami azonnal, komplexen, minden tekintetben

valami saját, valami új, valami, ami sosem volt?
-

Megpróbáltam egymás után hangokat csak úgy a fejemből, de az mindig

emlékeztetett valamire, elkezdett valamire hasonlítani. Vagy semmire,..
-

Mert csak az számít rögtönzésnek, hogy mit? Az nem, hogy hogyan?

Amikor a Marcello oboaverseny második tételét játszod, mindig ugyanolyan?
-

Mindig ugyanaz.

-

De mindig ugyanolyan?

-

Mindig ott a piáno, crescendo, ahol írva van.

-

És mindig ugyanúgy sikerül?

-

Van, hogy jobban, van, hogy rosszabbul.

-

És mindig ugyanarra gondolsz közben?

-

A múltkor azt gondoltam, hogy egy hatalmas szomorú ember vagyok

rizsporos parókában, és magától szól a hangszer.
-

És figyeltél a pianóra, ott vettél levegőt, ahol szoktál?

-

Biztos. Nem tudom.

-

Jól sikerült szerinted?

-

Jól. Azt mondták, soha ilyen jól még nem sikerült.

-

Jó érzés volt?

-

Jó.

-

Nem lehet, hogy improvizáltál?

-

Nem, mert a kottát játszottam.

-

…

Ez a fenti dialógus természetesen csak egy nagyon régi beszélgetés ügyetlen,
szerkezetkész leirata, de talán rávilágít arra, hogy a színészetben jelen lévő
improvizációról mi a teóriám. Röviden az, hogy folyamatos. Csak épp mindig más-más
mértékben van jelen. Bizonyos százaléka érzékeinknek és kifejezőeszközeinknek
állandóan improvizál. Hiszen ha egy belső szándék gondosan van rögzítve bennünk, ha
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egy lelkiállapotsor részletesen fel van építve, akkor a szervezetünk, a színészi
jellemvalóság valójában rögtönöz, amikor a színészi eltervezés mozdulni kényszeríti.

Tudom, hogy ma este 19.45 körül nagyon meg kell majd ütköznöm egy
információn. Tudom, hogy meg is fogok. De hogy ezt a megütközést éppen milyen
eszközzel, vagy eszközökkel fogom előállítani, azt még nem tudom. Ha tudnám, nagyon
unalmas színész lennék, főképpen magam számára. Ha majd az a helyzet a kollégáim
segítségével pontosan megteremtődik a színpadon, egész biztos vagyok benne, hogy a
szervezetem jól reagál majd és a lehetséges reakciók közül megfelelőt választ.
Természetesen az adott tartományon belül, amit még mondjuk megütközésnek
nevezhetünk.
Hiszen a próbafolyamat során a rendezővel csak abban egyeztünk meg, hogy az
egy hatalmas megütközés. Abban szerencsére szabad kezet kaptam/szoktam kapni, hogy
milyen megütközés. Lehetne mindig ugyanolyan, begyakorolhatnám a külsejét,
beénekelhetném jó előre, de akkor hol maradna az a pici improvizáció, az a
másodperces alkotás, mondhatni pillanat, aminek állítólag a művészete az, amit
csinálunk.
Amikor elkezdünk egy szereppel foglalkozni, amikor ihletett vagy nem ihletett
próbákon először szüljük meg az apró részleteit, vagy éppen kulcsmegoldásait egy
szerepnek, vagy jelenetnek, olyankor voltaképpen improvizálunk. Tudtunkon kívül
improvizálunk olyankor is, amikor még olyan fázisában vagyunk a próbafolyamatnak,
amikor pár dolog már megvan... Van mondjuk két kedvenc pillanatunk, amiről már
joggal gondolhatjuk, hogy a szerep része…
Az egyik kedvenc pillanat után mondjuk egy összpróbán alig várja a lelkünk azt
a másikat, addig viszont át kell evickélni egy megoldatlanság-lapályon, és ez az
átevickélés véleményem szerint improvizáció. Minél többször rákényszerít a szükség,
az ügymenet, annál több alig észrevehető apróság oldódik meg magától. Nem magától
persze, hanem attól, hogy a színészi idegrendszer túlélési ösztönből improvizál. Saját
érdekében csökkenti a bizonyos lapály méretét.

Kis túlzással azt mondhatnám mindezek után, hogy a próba örökös
improvizáció. Az előadás pedig a fix pontok közötti folyamatos improvizáció. Ez a kis
absztrakt idea mintha kihúzná egy másik nagy fogalmi probléma, a reprodukció
nehézségének méregfogát. Vallom, hogy ha elegendő fix idegrendszeri, lelkiállapotbeli
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és kommunikációs pont van lerakva egy előadásban, akkor a reprodukció nehézsége
eltűnik, sőt a reprodukció szükségessége is. Pusztán a friss, életre vágyó színészi
idegrendszerre van szükség, aki az adott pontok között ihletetten improvizál.

Hányszor tapasztaltam már, hogy kedden valamely megoldás/momentum igen
jól és igazul sikerült, épp ezért szerdán megpróbáltam ugyanúgy csinálni, reprodukálni
azt a valamit, ami megfoghatatlan… Ebből mindig csak görcsöt szültem. A reprodukció
vágya az elemző figyelem, a tettre kész létezés útjába állt.
Az nem lehet színészi ambíció, hogy ugyanúgy akarom csinálni, mint tegnap.
Az viszont igen, hogy ugyanúgy akarok működni, mint tegnap, amikor az a bizonyos
valami olyan jól történt.

Egy számomra emlékezetes eset az improvizáció és reprodukció furcsaságáról:
Régóta ment már az előadás. Már a hetvenedik körül jártunk, amikor az utolsó
jelenetben egy eddig nem szokott ponton néztem át Adélra, ő és pont akkor rám, és
lúdbőrös lettem, azt gondoltam, nem is érdemes megfogalmazni, hogy milyen érzés
volt, hogy talán ott tényleg szerelem volt egy másodpercre, vagy igazság volt, hiteles, és
sorolhatnám még a zavaros és ezoterikus meghatározásokat. Sokkal fontosabb, hogy
lúdbőrös lettem. Nem is gondoltam semmi folytatást ennek a momentumnak, de az
előadás után Adél röpült felém, hogy emlékszem-e, mikor néztem rá, mert ő emlékszik,
hogy ő mikor rám, és jegyezzük meg ezt a véletlent, legközelebb csináljuk ugyanígy,
mert ő ettől lúdbőrös lett.
Lássuk csak: arra vállalkoztunk tehát, hogy a következő előadáson is ugyanazt
fogjuk érezni, gondolni, és legfőképp ugyanúgy lúdbőrözünk majd közös szakmai
elhatározásból? Nem, sokkal prózaibb, hidegebb eltervezés történt. Ekkor és ekkor
nézzünk egymásra. Rögzítsünk egy improvizatív pillanatot.
Következő előadáson a megbeszéltek szerint jártunk el. És újra megtörtént. És
újra. Innentől mindig. (Most, hogy írom, most is lúdbőrözök.)
Persze nem csak egy megfelelő pillanatban történő átnézésről van szó. Odáig
nagyon sok minden történt az előadásban. A sok minden viszont ebben az így-úgy
előállított pillanatban tudott a legjobban kifejeződni. A reprodukció egyszerű volt. Egy
nagyon jól meghatározható pillanatban össze kellett nézni. Meg előtte eljátszani azt a
két és fél órát. Hetvenszer.
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Van egy olyan, szerintem leghasznosabb verziója az improvizációnak, amikor a
rendező vagy az alkotócsoport a készülő előadáshoz improvizál(tat). Az anyag és az
eltervezett koncepció immanens módszerén belül kijelöl olyan gyakorlatokat,
amelyeknek nem céljuk a készülő előadás elemeivé válni, viszont az általuk
felszabadított energiák és megismert idegállapotok, átélt élmények idegrendszeri
tünetei, ezeknek felidézése megkönnyítheti az előadás építése során kívánatos
létezésminőségek pontos adagolását.
Negyedéves voltam. Schilling Árpád is. Brecht- kurzus volt a rendező
osztálynak, Schilling a Baalt választotta. Csányi, Vass és én fuvarosok és egyéb kis
szereplők voltunk benne. Az első próba a következőképpen nézett ki: Schilling
elmagyarázta, hogy lesz majd nem egy olyan momentum tervei szerint, amikor nekünk
hármunknak meglehetősen állatiasan kell viselkednünk különböző nőalakokkal az
előadásban. Mindenféle pontos jelenetkijelölés, példányfelfedezés előtt/nélkül szeretné,
ha közösen átélnénk, megtapasztalnánk egy élményt, amely így ez az egyben biztosan
nem fog szerepelni a tervezett előadásban, de ő is kíváncsi rá, hogy mire jutunk az
ügyben. Hátha beemel olyan elemet/élményt, amelyek később hasznunkra válnak.
A Nádasdy teremben éjjel lekapcsoltuk a világítást. Pelsőczy Réka bement,
nekünk, fiúknak pedig az volt a feladatunk, hogy a vak sötétben, pusztán a szánk,
fogunk segítségével szüntessük meg rajta a harisnyát. Nagyon fontos, hogy persze
anélkül, hogy bántanánk, sérülést okoznánk neki vagy magunknak. Időkorlát nincs.
Nem emlékszem a részletekre, arra, hogy mi történt odabent pontosan…
Arra viszont igen, hogy mennyire világosan megmutatkozott a különbség
hármunk között még a gyakorlat előtt. Vass Gyuri nagy izgalommal, teljes odaadással
alig várta, hogy kezdődjön, Csányi Sanyi valami elfogódott tréfával próbálta elvenni a
dolog élét, valamiféle „ugye azért nem komolyan” szerű ábrázattal. Én emlékeim szerint
ijedten megtagadtam a gyakorlat elvégzését. Szemérmes színinövendék voltam akkor,
saját színészetemet még valami magasztosabb polcon helyeztem el talán… Bizonyára
olyasmit gondoltam, hogy „nem igaz, hogy ilyesmi állatias experiment nélkül nem lehet
majd mondatokat elmondani”. Valójában persze nem más történt velem, mint az, hogy
valaki egy olyan terepre kényszerít, ami jócskán kívül esik a komfortzónámon, azon a
tartományon, amelyen belül amolyan hatásoskán el tudtam evickélni akkortájt.
Már nem emlékszem, mi lökött be végül mégis a vak sötétbe, ahol Réka már ott
lapított valahol szerinte nyilván csöndben. De mi, fiúk annyira elnémultunk, hogy csak
egyik érzékünkre, a hallásra hagyatkozva megtudtuk, hol bujkál. (Lehet persze, hogy
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nem csak a hallásunk, hanem egyéb varázsos hatodik vagy hetedik érzékünk is
működésbe lépett, de ennek bizonyítását, vagy az ezzel való foglalkozást egyáltalán,
más lapokon fejteném ki talán majd egyszer.)
Szóval elkezdődött egy vak kergetőzés, engem azt hiszem az az ambíció hajtott,
hogy legyünk már túl rajta, de csak-csak belekeveredtem abba az idegállapotba, amely
már semmit nem célzott, csak azt, hogy a harisnya semmisüljön meg, hogy a zsákmány
becserkészve legyen végre. Kikapcsolt minden kontroll, megszűnt minden ép elméjű
megfontolás, megszűnt a Vas utca, eltűnt személyazonosságunk, vadászokká
változtunk, akik egymással együttműködve valahogy elejtették a vadat. Nem
emlékszem a pontos fázisokra, de arra igen, hogy valódi, de még megjátszott erőszakra
sem volt szükség. Sok idő és feszült figyelem segítségével egyszerűen megszelídítettük
a vadat, és amikor a neonfények kigyúltak, nem voltunk már ugyanazok az emberek,
mint egy órával azelőtt. Legalábbis egymás számára. Föloldódtunk egy olyan közös
élményben, amely minden korábbi egymás- és mások előtti szemérmet száműzött. Az
előadásban végül volt egy olyan rövid mozzanat, ahol tényleg letéptük a fogainkkal a
harisnyát Rékáról, de nem a letépés a lényeg, hanem az, hogy az a viszony, amely
emiatt a közös élmény miatt keletkezett bennünk, ott maradt, látszott és érzékelhető volt
az összes további Baal előadásban.
Ugyanakkor, ha elképzelek egy hagyományosnak mondható rendelkező próbát,
ahol ezt az instrukciót kapom, hogy szíveskedjem a fogammal letépni a kolléganő
harisnyáját, de lehetőleg morogva, mint valamilyen állat, nos, akkor lehet, hogy a
homlokomra csúszik a szemöldököm. Megtenném persze, mert „mindent a
művészetért”, de végig ott torzsalkodna bennem a saját művészetemről/képességeimről
alkotott kép és a feladat közötti feszültség, gondolván „de hát ez nem tudok én lenni, ez
nemigen, ez nincs bennem.” Dehogy nincs. Megtaláltuk együtt ott azon a furcsa
éjszakán a Nádasdy teremben.
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Az instrukció
„ A színészek a maguk részéről tele vannak aggodalommal, akárha
az éj sötétjében tapogatóznának. Elindultak, hogy megkeressék alakjukat, és
hideg elemzéssel soha nem fognak rátalálni – éppoly kevéssé egyébként,
mintha holmi varázslat révén akarnák meglelni. A színházi ember feladata,
hogy kedvező terepet biztosítson számukra, valamely ideiglenesen
pszichologikus és analitikus, mesterségesen világos és logikus közeget,
amely

lehetőleg

az

igazság

útjára

segítse

őket,

ahol

hirtelen,

rajtaütésszerűen, mint amikor két emberi test felülete érintkezik,
bekövetkezik a megismerés.” 11

Ha kapunk instrukciót, az a baj, ha nem kapunk, az a baj. Persze túlzás ez így, ez
csak vacak aforizma, de az igazságot nyomokban tartalmazza azért.
Ez a néhány eddig tárgyalt lehetőség a tudatosságra, az átgondolt színészi
építkezés, a magányos munka saját magunkon a szerep érdekében, plusz színészi
kondíciónk érdekében több-kevesebb művészi öntudatot eredményezhet, ha nem
vigyázunk. Nem biztos, hogy ez mindig vegytiszta nagyképűség, elképzelhető, hogy
esetleg józan, valóságos szakmai önkép világos és kezelhető tudása, de azért mégiscsak
van.
Talán abból következően, hogy bármennyire csapatjátékosok vagyunk is, ez az
egész

színészség

valójában

magányos

munka,

hajlamosak

vagyunk

olykor

kiszolgáltatottnak érezni magunkat, amikor dolgozni kezdünk valamin. Nem is biztos,
hogy csak egy munka elejére érvényes ez, vannak olyan kollégák, akik az egész pálya
minden pillanatát képesek kiszolgáltatottságként, bizonyos bőr vásárra vivéseként
megélni. Ők ebből dolgoznak, ebből merítenek energiát, érzékenységet.
Tehát jó esetben van valami kialakult munkamódszerünk, valami tán reális
képünk saját művészetünkről, és ezt a szerény szobrot rendezők kezébe kell folyton
adni. Nem feltétlenül azért, hogy faragják tovább… Van, aki csak mutogatni akarja,
szüksége van rá a kompozícióhoz, ami történetesen színházi előadás. Hiszen nem
minden rendező pedagógus-tudatú, nem minden produkció igényel mindig többet, mint
11

Jean-Louis Barrault: Egy színházi ember naplója, ford.: Sz. Szántó Judit, Színháztudományi Intézet,
Budapest, 1964. 29.
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amit tudunk, mást, mint amilyenek vagyunk. Mégis hasznosabb talán egész pályánk
szempontjából, ha a rendező ambíciói között szerepel egy próbafolyamatban, hogy ne
csak késztermékként tekintsen ránk, hanem éljen teremtő hatalmával, használja ki azt az
egészséges szervilitást, amely bennünk, színészekben lakozik, és igyekezzen valamicske
újat mutatni nekünk saját magunkról.
Erre számos eszköze van, mely eszközök gyűjtőszava az instrukció.

Ott állunk tehát felvértezve összes eddigi tapasztalatunkkal, velünk van a
testünk, az agyunk, az akarásunk, az illékony tehetségünk, szembesülünk egy feladattal,
ami az egyszerűség kedvéért például egy szerep. És ott van egy ember, akitől azt várjuk,
hogy segítsen. Ő is azt várja ideális esetben, hogy segítsünk neki.
(Kitérnék itt most zárójelben arra az ideális rendező-színész viszonyra, amit
együttdolgozásnak nevezünk jobb szó híján. Banális kis idea ez, de tapasztalatom
szerint az egyik legnagyobb és tán kiveszőben lévő rendezői erény, ha sikerül az adott
vállalkozás szereplőivel, sőt teljes stábjával elhitetni, hogy a készülő produkció közös
alkotásunk. Pláne erény, ha ez nem csak elhitetés, hanem valódi hite a rendezőnek. De
ez talán már a romantikus utópia vidéke…)
De maradjunk most annál, hogy ő hogyan is tud segíteni. Mondjuk, a
próbafolyamat elején nagyon pontos képet fest az alakról, a szerepről, amit játszanunk
kell. Hangsúlyozza a szerep jelentőségét, súlyát (főleg, ha az kisebb szerep), esetleg
biztosít minket a felől, mennyire bízik abban, hogy ez nekünk való, hogy mennyire
elképzelte már, hogy ilyenek és ilyenek leszünk ebben.
Más esetben előfordul, hogy azt mondja, fogalma sincs még.
E két végletes kezdőszituáció között végtelen átmeneti módszer létezik, de
vizsgáljuk most a két véglet előnyeit és hátrányait. A nagyon pontos vízió leendő
alakításának biankó imádata óriási terhet tud jelenteni túl a jóleső bizalmon. Ennek az
az oka, hogy ha a rendező sikeresen rajzolja fantáziánkba a szerepet, vagy inkább
szerepben elérendő célt, tulajdonképpen hat munkahét múlvai saját magunkat, ha láttatja
velünk az elérnivalót, akkor a próbák elején garantált kudarcélményeken átvergődve
kell fenntartanunk a kölcsönös bizalmat és az önbizalmat. Hiszen ideális esetben
egyetértünk vele a szereppel kapcsolatban, és első próbálkozásaink alkalmával semmink
sem lesz még az. Az, amit közösen látunk, amiben megegyeztünk. Ilyenkor a szárnyaló,
tehetséges fantáziánk szüleményét még nem tudja megközelíteni a testünk, a hangunk,
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az agyunk, az idegrendszerünk. Csak erősen gondolunk rá, de tudjuk mindannyian,
hogy ez nem az a hang. Természetesen itt nem szigorúan véve a hangról van szó,
nevezzük ezt színházi hangnak, a szerep hangjának. A létezésének.
Kis túlzással ilyenkor próbáról próbára megállapíthatjuk, hogy még nincs meg.
Ez még nem az. Ilyenkor a rendező újra és újra elmondja, hogy minek kéne megjelenni,
mi tovább hajkurásszuk azt, tulajdonképpen vagdalkozunk és reménykedünk, hogy
egyszer csak eltaláljuk, és akkor majd megpróbáljuk megragadni és megtartani.
Reménykedünk benne, hogy nem az utolsó pillanatban következik ez majd be.
Kellemetlen módszer. Ilyenkor tulajdonképp leíró, mondhatni epikus instrukciókat
kapunk, és ez sokszor nagyon idegesítő, mert azt gondoljuk, már rég értjük, ne mondd
el még egyszer…
Kommunikációs zavar is felléphet ebből következően színész és rendező
között, mert ő még nem látja/hallja azt, amiben megegyeztünk, amit belül lát/hall, ezért
azt hiszi, hogy mi nem értjük, amit már annyiszor elmondott. Pedig nem erről van szó.
Amikor már közös véleményünk, hogy fölösleges újra és újra átvennünk az
eddigieket, akkor az instrukció legtöbbször csak annyi, hogy még, hogy ez kevés. Ez
még nem az. Tovább!
Színészi idegrendszer függvénye, ki mennyire bírja ezt a dresszúrát, de
tapasztalom, hogy csodás eredményekre képes a kegyetlen módszer. (Kell hozzá persze
egy viszony, ami lehetővé teszi, hogy eközben emberként ne háborúnak fogjuk fel a
munkát, mert akkor elvesztünk.) Azért képes csodás eredményekre, mert nem szűnik
meg kutakodni a színész ismeretlen irányokba, nem elégszik meg kevesebbel és
pontossal, a logikussal, és egyéb, józan ésszel felfogható, kimutatható, szakmailag
egyébként valósan értékelhető eredményekkel, hanem keres még valami pluszt. Ez a
plusz minden esetben más, az is lehet, hogy a véletlen műve, de egész biztos, hogy a
lázasnál is lázasabb kutakodás eredménye. Riasztónak írom le eddig ezt a fajta rendezői
módszert, mintha csak kínkeserves munka volna a lényege. Pedig hatalmas előnye,
hogy a cél nagyon pontosan ki van jelölve. Tudjuk, hogy mit. Azt sajnos kevésbé, hogy
hogyan. Ehhez persze annak mit-nek nem árt pontosnak lennie, de ez már nem
színjátszástechnikai kérdés.
Szemben azzal, aki előre felvázolja az erős vízióját, és ennek megvalósításából
lesz valamiféle erő, azt a rendezői munkamódszert állítottam, aki pontosan gondol már
valamit az anyagról, jól kiosztotta a szerepeket, és összehozott egy jó erővonalakkal
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rendelkező csapatot egy produkcióra, de nincsenek otthon, az íróasztalnál elgondolt,
előre kitalált ötletei. Amikor minden elé helyeződik a kölcsönös kíváncsiság. Az őszinte
„nem tudom”. Ez olyan bizalmi légkört igényel az alkotók között, ami végig elbírja a
kétkedés folyamatos jelenlétét, de végig biztos abban, hogy amire együtt jutni fogunk,
az pontos, fontos lesz. A rendezőnek van már jellemzően annyi tapasztalata a pályán,
hogy tudja, hogy ő tehetséges, azok a játszók, akik szerepelnek ebben a vállalkozásban,
szintén tehetségesek. Tudja, hogy folyamatosan fenn kell tartania a bizalmat és
önbizalmat a próbafolyamat során, hogy ebből a tehetségmennyiségből mint
alapeszközből éri el a célt. Ez persze egy nagyon komoly önbizalmat feltételez,
következésképpen az ilyen típusok általában nem fiatal rendezők.
Színészként nagyon nagy élmény látni egy olyan rendezőt, aki a szemem láttára
jön rá az összefüggésekre, mert ezekben a pillanatokban egy olyan közösségi alkotás
illúziója – sőt, gyakran nem is illúziója, hanem valósága – teremtődik meg, hogy egy
pótapa/pótanya érzés jön létre. Ilyenkor ő azt az ideát testesíti és valósítja meg, hogy mi
egy alkotócsapat vagyunk, amiben ő történetesen a nézőtéren ül. Azzal a hozzáállással,
hogy nem előre elkészített koncepciókat ismertet meg velünk, hanem ott a helyszínen, a
próbák során fedezi fel ő maga is az adott színdarab kulcsait. Annak a megtapasztalása,
hogy ő rájön erre, az felszabadító erejű. Ráadásul, munkamódszerénél fogva kiveszi a
színész munkájából a megfelelést, azt, hogy ő egy feladatot kap, amihez egyik napról a
másikra fel kell nőnie, teljesíteni kell.
Ennek árnyoldalai is vannak, felkészületlennek is szoktuk morcosabb
állapotunkban – helytelenül – gondolni a rendezőt. Ilyenkor szoktuk azt mondani egy
keddi próba után a szerdaira várva, hogy „fogalmam sincs, mit és hogyan kell
csinálnom, mert úgy látom, hogy nem tudja ő maga sem”. De közben ez egy olyan
közös munka, amikor megvan annak lehetősége, hogy magából a színészből dolgozik.
Ez érzékennyé teszi a színészt, aki saját fontosságát feljebb képes srófolni ezekben a
helyzetekben. Egy alkotótársi viszony jön létre, a színész nem egy elvárási horizontot
próbál teljesíteni, hanem még az a hatalom is a kezében van, hogy onnan a színpadról ő
maga támasszon elvárásokat a rendezővel szemben. Ez az oda-vissza, az adok-kapok
munkamódszer olyan közös „aha-élményekhez” tud vezetni, amelyek nem csak az adott
produkcióban, hanem később az egész pályán kamatoztathatók.
Tehát azt a bizonyos kölcsönös, nyugtató bizalmat kell egymásban tartanunk.
Ilyenkor a rendező instruál talán, de ő maga is folyton bevallja a keresgélést, nem
83

titkolja, hogy az adott próbán vizsgálódik csak, közös felfedezéseket hajkurász velünk
együtt.
A közös felfedezés élménye lehetséges, hogy sokkal eredetibbnek érezhető
végeredményt produkál. Itt lényeges, hogy érezhető, mert ez elsősorban nem az előadás
milyenségére, hanem saját, a produkcióval kapcsolatos viszonyunkra vonatkozik.
Mindkét

rendezőtípus

értelemszerűen

instrukciókkal

operál.

Ez

alatt

gyakorlatilag azt az összes mondatot értjük, ami a próbafolyamat alatt feljön a
színpadra.
Van egy olyan munkafázis – kétségtelenül jellemzően a főpróbahét -, amikor a
színész úgy érzi, hogy már valahol tart. Ilyenkor minden instrukció hasznos,
ugyanakkor sértésként is megélhető. Tapasztalom, hogy bármilyen harmonikus alkotó
légkör teremtődik meg egy produkció kapcsán, a megbeszélésen a színész függően
éppen attól, hogy hol tart, a saját alkotószférájába történő behatolásnak kezeli az
instrukciókat. Még akkor is, ha valaki igazán hisz az adott rendezőben, van, hogy nem
tud nem bántásnak vagy a köreinkbe történő behatolásnak tűnni egy instrukció. Az
vérmérséklet függvénye, hogy erre a behatolásra ki hogyan reagál.
Ezek a bizonyos megbeszélések általában főpróbahéten jellemzően azért
tartanak hosszú, sokszor meddő órákig, mert fölöslegesen arról szólnak, hogy az iménti
próbán miért úgy történt valami, ahogy.
A rendező ilyenkor teljes joggal a jövő érdekében beszél, a színész a múlt
érdekében reagál. Többnyire elmondja, hogy milyen rajta kívül álló okok idézték elő az
esetleg hibás megoldásokat. Valószínűleg alkotói szempontból szüksége van arra, hogy
saját hibáit elemezze (még ha csak próbán elkövetettek is, tehát soha senki igazi éles
helyzetben nem látja őket). Megmagyarázza a rendező meglátásaira reagálva, hogy ez
most miért történt így, bizonyítja, hogy ő is a produkció érdekében dolgozik. Ilyenkor
bármilyen harmonikus a kapcsolata a rendezővel, védekezik, hiszen a kitárulkozás olyan
fázisában, szakaszában van éppen, amikor – ha jól figyel a feladatára – éppen védtelen.
Éppen a saját szobrát készíti. Ezekben az órákban, napokban dől el, hogy ez a szobor, ez
az alakítás milyen lesz a következő előadásokban.
Soha nem lehetett még bármilyen harmonikus társulati létezés, vagy produkciós
együttélés akolmelegében megoldani, hogy csak a jövővel törődjünk, holott a rendező
meglátásai mégiscsak arra vonatkoznak, hogy holnap hogy legyen.
A magam stratégiája ilyenkor a csöndben maradás. Nem biztos, hogy nekem van
igazam, hiszen így több megválaszolatlan és kiszálazatlan kérdés marad bennem, de azt
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tapasztalom, hogy alapvetően az lesz a színpadon és az előadáson, amit a rendező akar.
Ha bennem van ellenállás, vagy hozzáfűznivaló azzal kapcsolatban, hogy ezt miért nem
így csináltam, úgy érzem, hatékonyabb vagyok, és többet teszek a produkcióért, ha az
összes, a rendező és a saját koncepcióm közötti esetleges egyet nem értést megpróbálom
magamban elintézni – hacsak ez nem akkora disszonancia, amit már nem vagyok képes.
Ráadásul még azt is el tudom intézni, hogy egyetértésem csak látszólagos legyen.
Tudok olyan stratégiát alkalmazni bizonyos finomhangolások esetében, hogy titkosan,
belül a magam verzióját érvényesítem… De büszke vagyok arra, hogy egy heveny
pillanatban nem raboltam hosszú késő esti perceket egy megbeszélésen önnön
autoritásom építésének érdekében.
Persze ettől nem vagyok jobb ember, jobb művész, ugyanúgy sértésnek érzem,
fáj a teljesítményem megítélése, csak felismerem, hogy nem vezet sehová, ha elkezdek
vitatkozni. Mindegy, hogy most miért volt rossz. A lényeg, hogy holnap vagy
holnapután hogyan legyen jó.
Az instrukciók sokfélék lehetnek, de alapvető céljuk, hogy egy anyag kapcsán
beindítsák a színész fantáziáját vagy megmutassák azt az eszmei tartalmat, amitől
esetleg el tud kezdeni működni. Instrukció az is, hogy „Gyorsan hatódj meg!”, „Ott állj
meg, és ne mozdulj. Mindegy, ne mozdulj, mindjárt rájössz.” „De hát milliónyi
műanyag palack úszik a tengerben”, vagy „Nektek most az egész emberiség
reménytelenségét kell eljátszani!”.

A Színházcsináló-t próbáltuk. Gothár Péter rendezte, Haumann Péter volt a
címszereplő, nekem, ifjú színészként élvezet volt nézni a két nagy ember viaskodását.

-

De legyél már Péter kedvetlen! – mondta Gothár.

-

De az vagyok!

-

De még kedvetlenebb!

-

Nem tudok már ennél…

-

Oké, de legyél már egy ottfelejtett sajt a spájz hátsó polcán egy
zsírosbödön mögött, amiről már évek óta nem is tudják, hogy ott van!

-

Jó, de milyen sajt?

-

Nyilván parenyica, Péterkém. Kőkemény, amit már nem is lehet
széttekerni.
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-

Ja, persze.

És Haumann az lett. Száraz parenyica.
Tudom, hogy nem parenyica lett, de jelenlétének tartalma, minősége hatalmasat
változott. Az adott kis részt egészen máshogy csinálta meg, mint az instrukció előtt.
Ez a hangulatfestő hozzászólás az ő, szerepéhez való viszonyulásában
megváltoztatott valami lényegit. Két alkotó szövetségben lévő ember egy érzéki dolog
kapcsán, ami mindkettőjük tapasztalati állományában benne volt, egész egyszerűen
átkapcsolt egy kapcsolót.
Ha harmonikus munkakapcsolat van színész és rendező között, (és ez a
munkakapcsolat nem személyfüggő, vállalkozásonként, előadásonként más kell, hogy
legyen, hiszen mindig más a kívánalom), ha az adott produkcióban ez megteremtődött,
akkor az instrukció a rendező feladata, mely azt célozza, hogy az a színész ott, abban a
szerepben a legnagyobb alkotó szabadságot kapja. Ha azt kell mondani neki, hogy
„sajt”, akkor az. Ha azt kell mondani neki, hogy „Tedd hátra a kezed!”, akkor az.
Egy instrukció akkor jó, ha egy megbeszélésen tárgyalható, konszenzuális alapra
helyezhető, amely a színészt belehelyezi az előadás világába úgy, hogy értse, ami tőle e
pillanatban kérve van. Értse meg, hogy e kérés miért hozza őt magát érvényes helyzetbe
a színpadon. (Ez a helyzet nem mindig a színészt, de mindig az előadást szolgáló
helyzet kell legyen).
Ha az instrukció jó és alapos, akkor a színész megérti, hogy ebben miért kell ezt
vagy azt csinálnia, hogy ezzel hogyan szolgálja az előadás minőségét, tartalmát, és ha
ebben képes együttműködni az adott rendezővel, ő maga is épül.
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Kontroll

Ha kontroll nélkül játszanánk, Desdemona szerepe például nem lenne nagyon
vonzó a színésznők számára. Ez egy hatásvadász rámutatás a kontroll szükségességére.
Az átélés, mint a színészi létezés posztulátuma, az, hogy minél közelebb legyünk
idegrendszerileg, érzelmileg ahhoz, amit kell tennünk, társadalmi drámáknál, színpadi
eszmeharcoknál nagyon hasznos lehet, ott aztán el lehet menni a falig.
De abban a pillanatban, ha valaki Machbetet játszik mondjuk, egyszerűen
bármilyen zabolátlan tehetségek vagyunk, be kell lépni annak az intellektuális gátnak,
helyzetfeldolgozásnak, miszerint ez azért mégiscsak játék.
Nagyon nehéz egy Othellot játéknak titulálni, de szakmánk gyönyörűsége éppen
ez, hogy a cselekvés rémségeit mutatjuk, úgy csinálunk, mintha, és közben
megpróbáljuk a psziché, a lélek, az agy szintjét a legmaximálisabb pontig csavarni, ami
még nem kontrollálathatlan.

A kontroll egyszerre áldás és átok, nagyon fontos eleme a színjátszásnak.
Kontroll nélkül nem igaz a létezés a színpadon. Ha valaki kontroll nélkül működik,
fejest ugrik egy alakba, vagy egy eszmekörülménybe, ami egy előadás, ahhoz nagyon
erős külső koncepció kell. Olyan mederbe kell terelni a produkciót, hogy e körül az
ember körül minden rendben legyen. (Sarkos véleményem, hogy az ilyen illető nem
színész.)
Bármennyire hátráltat minket sokszor a kontroll, nagyon fontos és lényeges,
hogy legyen, csak megfelelő százalékban kell tudni működtetni.
Aki egy eszmei, az anyag természetéből adódó irányból egyfolytában
gondolkodik azon, hogy ez az alak, akit játszani kell, hogy fog illeszkedni az egészbe,
aki elemzően vesz részt egy próbafolyamatban, egy alakítás felépítésében, az már
bekapcsolt egy folyamatos kontrollt. Ez szereptől függően bonyolultabb vagy kevésbé
bonyolult, de egy olyan ellenőrző rendszer, ami állandóan visszacsatolásokat ad,
pozícionálja a színész saját teljesítményét valamilyen elgondoláshoz képest. Hasznos,
hiszen tisztában van a rendezői koncepcióval, tisztában van azzal, hogy az előadásnak
mikor mire van szüksége, és abban a színész a játszott szerepét és a szerep éppeni
működtetését egy elemnek kezeli. Ugyanakkor kellemetlen, mert nem engedi eléggé
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megélni azt az extázist, hogy a színész játssza, élje a szerepet, túl hideg, okoskodó
kontroll tehát.
Pedig ez a kontroll célt mutat. Az előadás érdekében mégpedig. Hisz az előadás
érvényes építménye hiányában alakíthatunk bármekkorát, úgysem lesz értelme. El kell
fogadnunk e kontroll fontoskodó jelenlétét, és ezzel együtt kell elérnünk az önkielégítő
extázist, amely ritka eljövetele miatt végülis e pályán vagyunk. Méricskélni, dekázgatni
kell tehát…
Például amikor a Kaukázusi krétakör előadásban izzadok és ordítok, látom a
többi kollégát a pályán (focihasonlattal élve), és tudom, hogy mi a következő
mikroteendőm az előadásban, felügyelem azt a csatornát, amin megy az információ, ami
legyen puszta mondatközlés, lelkiállapot vagy rendkívül összetett létezés. Ha tudom,
hogy kulcsszó jön, és egy néző beleköhög, kell, hogy legyenek csápjaim ahhoz, hogy
észrevegyem, megváltozott a csatorna, és tudjak erre reagálni. Aki ezt nem kontrollálja,
az csupán létezik. Nem tudom eldönteni, nincs is szükség ítéletet hozni abban, hogy ki
működik jobban, de én egy kontrollált színész vagyok, folyamatosan figyelem az
előadást. Nem tudok elköszönni attól az érzéstől, hogy ez egy játék.
Ezzel persze deheroizálom a szakmát és a teljesítményt, és azt, aki pszichiátriai
értelemben úgy alámerül, hogy azt sem tudja, hol van, mert én ezt egy játéknak, egy
nagyon csalfa és varázslatos játéknak tekintem. Igenis élvezem a hatalmamat. Élvezek
abban az érzésben fürdőzni, hogy megteremtem azt az érzetet a befogadóban, hogy ő
most azt hiszi, hogy én nem figyelek. Azt hiszi, hogy nem tudom, mit csinálok. (Pedig
nagyon, és egyfolytában…) Én az ebbe az állapotba való ki- és belépésben, a határon
levésben találom a gyönyörűséget. És az én gyönyöröm a legfontosabb.

Ha valaki ifjan igen-igen tehetségesnek van kikiáltva, az gyanúsan híján van
bizonyos kontrollnak. Átéltem hallgatóként és tanárként is, amikor felvettek valakit a
főiskolára, és futótűzként terjedt, hogy ő egy döbbenetes tehetség, hemzsegett a
köztudatban a különlegessége. Ők általában zabolátlan tehetségű fiatalok voltak, akikről
mindenki azt gondolta, van bennük valami plusz. Ebben nem vagyok biztos. Lehet,
hogy éppen hiány. Egy nagyon jótékony, a pálya kezdetén hasznos mínusz. Nem volt
rajtuk

semmiféle

kulturális,

közmegegyezés

szerinti,

színháztörténeti

vagy

hagyományőrzési értelemben vett kontroll, önmaguk vizsgálata nélkül merültek alá a
helyzetekbe.
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Egyikükre, akire élénken emlékszem, például semmi más nem volt jellemző,
mint az, hogy akart. Mindenféle kontroll nélkül. Az egész létezése színpadon és
színpadon kívül egy dúvad hatását keltette, egy nagyon kedves dúvadét persze. Erre
szokás azt mondani, hogy azt sem tudta, merre van előre… Ez a tehetség az évek során
nagyon sok jó rendező keze alatt, sok jó produkciót átélve, és nyilván jól és elemzően
építkezve egy bonyolult, érdekes színész lett, miközben az alapvető, zsigeri akarás nem
tűnt el. Ő úgy dolgozik a mai napig, hogy belemegy, aztán később szétszálazza, hogy ez
hogyan van. Irigylem tiszta szívemből.
Akinek viszont nincs kontrollja, fejest ugrik egy szituációba, lehet, hogy
ignorálva a díszletet, kollégákat, jelenetet, de mégis megszül egy olyan idegállapotot,
jelenlevést, hogy az okos elemző jelenlét felteszi a kezét, és meghajol előtte.
Ezt a két jelenlevést nagyon nehéz összefésülni. Folyamatos értelmiségi kontroll
alatt dolgozva irigykedve nézem azokat az embereket, akik át tudják magukat adni
annak a valójában önimádó extázisnak a színpadon, ami minden előadás előtti hideg
megfontolást felülír ott bent háromnegyed nyolckor. Mert jön egy helyzet, aminek nem
tud ellenállni, bele kell mennie.
Ötvös Andrásnak a Fényevőkben volt egy zárt jelenete, bejött valójában egy
effektként a felső klassz nappalijába az alsó klasszból, jelesül feljött a pincéből és
részegen randalírozott, zavaros okfejtéseivel zavarta köreinket. Ez volt a jelenet
lényege. Persze, ez Gorkij tollából is egy szabadon kezelt magánszám. Andris
csodálatosan volt jelen, nagy ihlettel gurította elénk a szerepet a próbafolyamat során, és
aztán mindig, minden előadáson. Én mindig ott voltam ekkor a színpadon, csodálattal
bámultam őt. Csodálatomba ugyanakkor egy kis értetlenség is vegyült. Azt láttam rajta,
képtelen kétszer ugyanazt csinálni. Nem lel gyönyörűséget abban, hogy mozgásban
vagy kontúrjaiban mindig azonos legyen, és ebben találja meg a még mindig bőségesen
ott rejtező különbözőséget. Mindig máshol guggolt le, máshova ment, szórakoztatta
magát és minket, és azt gondolta talán, hogy nem csinálhatja azt, amit múlt csütörtökön.
Nem azt a gyönyörűséget választotta, amit akkor érezhet, amikor ugyanoda megy,
ugyanott mondja el azt a mondatot, ugyanott néz át a kollegára, ahol bepróbálta, tehát a
jelenet szerkezetét másolva működteti, nem lép ki belőle, viszont ezeken a kereteken
belül improvizál, a saját lelkében keresgél, az idegrendszere a kívánatos tartományon
belül, de mégis máshogy működik, mint tegnapelőtt.
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Ez az említett példa egy csodás kabinetalakítás volt, amely nem hogy nem
rengette meg az előadás építményét, de még erősítette is. A nézőkben ébredt szimpátia
az Andris játszotta alak iránt (de lehet, hogy inkább a ragyogóan teljesítő színész iránt)
nagyon is szolgálta a színdarab általunk kifejteni kívánt tartalmát.
Vannak azonban esetek, amikor egy hasonló attitűd túlvezérlődik. Az elemző
kontrollt pusztán gátként értelmező színész –merő jó szándékból- úgy dönt, hogy
felkavarja kicsit az állóvizet. Frissíteni kíván egy helyzeten, ezért feldúlja azt, anélkül,
hogy tervekkel rendelkezne az újraépítésével kapcsolatban. Máshol bukkan fel, máshol
ül le/áll föl, esetleg egész más hangot üt meg… egyszóval a szükséges mértékű
eltervezettséget szünteti meg, játszótársaira és egyéb következményekre egyáltalán nem
gondolva. „Színészek vagytok, reagáljatok”
Kérdés, hogy egy sokszereplős színdarabban ez a működés mennyire produktív
vagy kontraproduktív. Azért is nehéz eldönteni, hogy szolgálja-e a színdarab célját, mert
a nézők ünneplik a magánszámot, sikert arat. Hosszú percekig az előadás mellé állítja a
befogadót,

de

egyáltalán

nem

biztos,

hogy

azt

az

összetett

jelrendszert,

jelentésrendszert, amit a színpad ebben a pillanatban kíván kifejezni, borítja vagy segítie.
Ez ízlés dolga, nagyon elméleti kérdés, mert közben meg a szertelen és szüntelen
játékkedvű embereket nem szabad lefegyelmezni, hisz az ő tehetsége ilyen.
Ha egy általában kevés kontrollt működtető színész értelmesen és elemzően
képes viszonyulni a színpadon kívül az adott feladathoz, és valamennyi beleég ebből,
annak jótékony következményei lesznek a színpadon. De ő mindig magánzó lesz.
És mindig népszerűbb lesz, mint a dolgos csapatjátékos. Laikus körökben.
Még húsz év után is képes vagyok kívülről ránézni magamra, és a civil életem
nevében néha a lelkem rákérdez arra, hogy vajon mit művelek én itt? Sokaknak a
kontroll – például nekem – a tehetségem útjában állt. A kivirágzás, önérvényesítés előtt
volt egy olyan kulturális gát, amely szerint mindig láttam magam kívülről, és valami
olvasmány- és látványélmények alapján kialakított esztétika mentén folyamatosan
vizsgáltam a saját teljesítményemet, ami gúzsba kötött. Van, aki ezt le tudja vetkőzni
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nagyon hamar, vannak az irigylésre méltóak, akikből hiányzik, és nagyon sokunknak
évek küzdelme, míg elveszítjük a kontrollnak ezt a kellemetlen részét.
Könnyebb megfeledkezni minderről egy nagy szerepben, ami alkalmat ad arra,
hogy az ember alámerüljön, és ott hosszú időn keresztül élje azt, de ha vannak lelki
vagy idegrendszeri szünetek, és egyfolytában ki- és be kell keveredni a feladatba, akkor
állandóan ott az alkalom, hogy civilként egyszer csak óhatatlanul rálásson az ember
arra, hogy mit csinál. Ezen a tapasztalat, és az állandó igazságkeresés etikett alapú
gátjának kikapcsolása, a „nem fogok itt ordibálni, amíg nem igaz” levetkőzése segít.
Idő.

A magyar színházi hagyományok és a képzésünk hagyományai alapján úgy
szocializálódunk, hogy amíg valami nem igaz, addig ne legyen. Szerintem ez egy hibás
közelítés. Hiba a 19-20-21 éves embereknek megtiltani, hogy majomkodjanak, mert egy
olyan nagyon nehezen értelmezhető esztétikai kontrollt vezetünk be rögtön, amitől az a
gyerek gúzsba kötve érzi magát, és azon aggódik, hogy mindig igazságot keressen. Ez
persze nagyon derék, és szinte a legfontosabb ambíció, de emellett fel kellene
szabadítani az ő kontrollálatlan énjét, engedni majomkodni, hogy ne állandóan azt
vizsgálja saját működése közben kívülről, akár civil szemszögéből, hogy az igaz-e.
(Szerencsére ma már látok ilyen irányokat a képzésben, de az én időmben még nagyon
mélyre, és csak oda voltunk küldve kutakodni.)
Mert az igaz szót ő még csak érzelmileg kezeli, még nem tudja, hogy
színházilag temérdekféle igazság lehet. Mert ez a színinövendék még nagyon
lelkiismeretesen folyamatosan kontrollálja magát, és amikor azt látja, hogy nem teljesen
igaz, nem mer semmilyen szinten megnyilvánulni, ahelyett, hogy elengedne egy
ordítást. Próbán sem mer gikszert fogni.
Próbáltunk egy kártyázás-jelenetet. Azt mondtam az egyik hallgatónak: „erre és
erre a jelre ordíts föl, kérlek.” „Jó, de miért?” –kérdezte becsülettel. „Azért, mert rossz
lapot húztál. Vagy valaki csalt. De légy szíves, ebben a pillanatban ordíts fel, mert a
színpadnak szüksége van rá. De a nullából ordíts fel, ez legyen meglepő”. – „Oké”.
Elindult a jelenet, és láttam, hogy termeli, termeli azt az üvöltést, már ideges,
már remeg a szája, mered a szeme, hogy ez az ordítás a végszóra igaz legyen. És persze,
hogy nem sikerült, hanem valami lefojtott hang jött ki. Nem találta meg az igazságát,
nullából pedig vagy tíz próbálkozás után sem jött össze. Végül azt mondtam, „ figyelj,
most csak a kedvemért. Ordítsd el magad. A végszóra. Ne törődj semmivel, ne elemezd
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a helyzetet, csak ordíts föl.” Ordított, és soha nem felejtem el az arcát. Megdöbbent
azon, hogy ez működik. Mert ő átélte akkor az úgy csinálás varázslatát, kikapcsolta az
igazság nevében állandóan működtetett kontrollt, és odaadta magát egy puszta emberi
megnyilvánulás fizikai/technikai megvalósításának.
Utána azt mondta, hogy visszamenőleg igaz volt minden, és oda tudta hajtani
magát abba az idegrendszeri állapotba, hogy sikerüljön.
-

És egyébként miért ordítottál?

-

Azért, mert kérted.

-

És hogy intézted el ezt magadban?

-

Azért ordítottam, mert a másik csalt.

-

Végszóra?

-

Igen.

-

Mire gondoltál ordítás közben?

-

Arra, hogy csalt.

-

És ez ennyi idő alatt létrehozható, átélhető?

-

Igen.

-

Ezt most a kedvemért válaszoltad?

-

Igen.

De az arcára emlékszem.
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Ösztön

Az ösztön szót nagyon sokszor és nagy szeretettel használjuk, összekeverve az
emberi ösztönt a színészivel. Minden drámai anyag elvileg az emberi természettel
foglalkozik így vagy úgy, legyen a közege, témája akármi, végső soron emberi
cselekedetek, viselkedések adják a szövetét, lényegét. Következésképp az működteti
őket, hogy hogyan is működik az ember.
Amikor azt mondjuk, hogy „ösztönösen cselekedtem a színpadon”, mert valamit
így-úgy tettem, esetleg hibáztam, akkor összemossuk az emberi és a színészi ösztönt.
Összekeverjük a saját begyakorolt színpadi reflexeink előkerülését az emberi ösztönnel.
Azt hazudjuk, hogy ösztönösen cselekedtünk, pedig csak az évek alatt begyakorolt
színészi reflexek léptek a színpadi életünkben működésbe. És az még nem egy igaz és
elemzett ösztönös emberi, hanem egy színpadi túlélési reakció. Akár olyan alapvetésben
is működik ez, amikor egy pillanatban a színpadon azt gondoljuk, hogy „meg kell
tolnom ezt a mondatot jobban, mert ül az előadás”. Előadás után pedig megkérdezzük
egymást, hogy miért kezdtél el ott ordítani? „Ösztönből” – jön a válasz, és ez színészek
között ki nem mondva olyan hivatkozási alap, aminek nem szabhatunk gátat, magasztos
és befolyásolhatatlan. Emlegetése mindig tiszteletre méltó.
De ilyenkor nincs alaposan megvizsgálva, talán mindez egy színészi fogás volt,
egyáltalán nem az anyagból vagy a játszott ember lehetséges reakcióiból következett.
Nem ördögtől való és gonosz tett, hanem az előadás működtetése érdekében
bekövetkezett szakmai reflex. Rutin.
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Nincs kis szerep…

De van. Ha megengedhetném egy dolgozatban azt a tréfát magamnak, hogy ezt a
fejezetet ennyiben hagyom, akkor lennék a leglényegibb.
Talán az első szállóige, amivel az ember találkozik a pályán ez a fönti címben
szereplő, amit nincs kedvem írásban befejezni se, mert már az első felével sem értek
egyet, a „kis színész” szókapcsolatot pedig nem is tudom értelmezni.
Tisztában vagyok vele, hogy ez a szólásmondás a megjegyezhetőség, a kedélyes
citálhatóság érdekében öltött ilyen stilisztikai alakot, de pont emiatt érzem, hogy ott
bujkál benne valami laikus, a szakmánkat elemzetlenül megítélő néphang.
Ha eltekintünk attól a talán pozitívnak mondható hatástól, hogy ez a mondat a
folyamatosan kis szerepet játszó keserű színészek vigasza, akkor inkább kártékony
gondolatnak értékelhetjük. Mégpedig azért, mert folyamatos lázadásban tartja az embert
a kisebb feladatokkal szemben. Olyan ambíciókat éltet, amelyek a színész saját oeuvrején való munkálkodását célozzák a konkrét, eseti feladat helyett. Nem úgy áll neki a
színész a feladatnak, hogy a lehető legpontosabb legyen, hogy az előadásnak a legtöbb
hasznot hajtsa, hanem valamiféle „én ebben is megmutatom… ” – tartalmú lendülettel.
Megmutatom a mit? Csak az a válasz illik ide, hogy magamat. És már rossz helyen
járunk.
Nem az egészséges önreprezentáció, a bármekkora szerepet megtöltő színészi
vagy emberi egyéniség érvényre jutása ellen gondolom ezt, hanem a természetesen
örökké buzgó színészi bizonyításvágy olykor aránytalan túlkapásai ellen. Hiszen ez a
mindenen keresztüldübörgő tenni akarás sok esetben elemzetlenül felejti a valós
feladatot. Túlméreteződik az alkatrész, amelynek az előadás gépezetében valójában
lennünk kéne, így a gépezet reccsen-roppan ilyenkor. Persze ha pontos karmester
irányít, ezeket a túlvezéreltségeket beállítja az előadás elkészülésére, sok esetben
csalódást okozva a kiragyogni vágyóknak. Sebeket ejtve a művészi önérzeten. Egy ilyen
esetet leírok ide, hátha megvilágítja a fentieket.
Zsámbéki Gábor rendezte Goldoni A karnevál utolsó éjszakája című darabját. Én
Lazaro szerepét játszottam, mely szerep lényege, hogy ő Alba asszony férje. Ezt már
csak most fogalmazom ilyen bölcsen, akkor inkább úgy gondoltam rá ifjú
bizonyítóként, hogy a szerep Lazaro, az csupán egy mellékkörülmény, hogy Alba
asszony férje. Hibásan álltam neki. Ha elfogadtam, megláttam volna, hogy ezt az alakot
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éppen az határozza meg, hogy ő Alba asszony férje, jobban jártam volna. Alba asszony
talán a legnagyobb lehetőség színész számára ebben a színdarabban, úgy is
mondhatnánk, ziccer. (Tán szégyellnem kellene e lapokon ezt a színészi szlenget, de ha
egyszer ezt a szót szoktuk használni az ilyen szerepekre…) Alba asszony hipochonder.
Ez egy igen gazdagon megírható, megrendezhető, és pláne eljátszható tulajdonság. Sem
Goldoni, sem Zsámbéki, sem Fullajtár Andrea nem is hagyta parlagon a lehetőséget.
Lazaro, a férje semennyire sem tud érvényesülni mellette… Valójában egy szükséges
rossz Alba életében, egy oldalkocsi, egy zavaró tartozék. Helyesel, aggódik. Alba
asszony egy nagy, jó szerep. Következésképpen sokat van színpadon. Mivel Lazaro egy
vele járó tartozék… ő is sokat van színpadon. Néhány éve gyakorló színészként az a
téves elgondolásom támadt, hogy nagy szerepet játszom. Hiszen szinte végig ott vagyok
a színpadon. A próbák során egyre inkább azt éreztem, hogy ott vagyok, helyeslek,
aggódom, amikor a példány szolgáltat egy-egy mondatnyi lehetőséget erre, de valójában
nem csinálok semmit. Lázadtam ez ellen az állapot ellen, de semmi kreatív nem jutott
eszembe, amivel felhívhatnám magamra, Lazarora a figyelmet. Semmit, amivel
szerepelhetnék, amivel Lazaro szerepében amolyan megjegyezhetőt letennék az
asztalra. Elérkezett az első összpróba. Összegzésféle, hogy hol is tartunk. Zsámbéki
bejelentette, hogy nem fogja megállítani, nézzük végig, mink van. A bizonyításvágy és
a szűnni nem akaró elégedetlenség bátor cselekedetre sarkallt. Kifigyeltem, hogy van
bizonyos két jelenet, amelyek között semmi és senki mást nem zavarva lenne
lehetőségem valami kis néma akcióra. Alba asszony és Lazaro voltak már a színpadon,
tehát a betegesség, a hipochondria és a férj tutyimutyisága exponálódott. Nos, ezen a
bizonyos ponton mindenféle előzetes engedélykérés és részpróba nélkül benyitottam
egy bizonyos lépcső tetejéről bal elől, és lopakodva, vigyázva, hogy ki ne ömöljön, egy
pohár vizet keresztülóvatoskodtam a színpadon jobb hátra (ahol tudhatóan feleségem
tartózkodott), így téve gondolataim szerint organikussá, pulzálóvá a házban zajló életet,
hiszen nyilvánvalóan olvasható, hogy Lazaro felesége állapotáért aggódván sürög-forog.
Azt hiszem, még ráadásul lábujjhegyen is tettem mindezt nyilván oly erős mimikával,
hogy csillag nem maradt az égen. Az összpróba végigment, utána megbeszélés. Lázasan
vártam, Zsámbéki hogyan viszonyul partizánakciómhoz. Büszkén feszítettem, gondolva
ezt a kis passzázs-jelenést kreatívnak, érték- és tartalomteremtőnek. Zsámbéki a
leghatásosabb fegyverrel tudatta véleményét kis produkciómról. A hosszú és
mikrorészletekbe menő megbeszélésen egyszerűen nem említette meg. Helyemre
kerültem. Akkor – nyilván helytelenül – azt gondoltam, hogy én, Kocsis Gergely, a
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játszó lettem helyre téve, de később kiderült, most pedig már a napnál világosabb, hogy
Lazaro szerepe lett helyre téve. Lazaro nem aktív, nem cselekvő, Lazaro nem hajt végre
egyéni akciókat. Lazaro nincs. Lazaro nem egy nagy szerep, hanem egy nagyon kis
szerep, aki történetesen a színpadon nincs. Nem engedi a felesége, a feleségével való
viszonya, hogy legyen. Ó, bár ilyen módon gondoltam volna rá akkor, a próbafolyamat
kezdetén. Bár tudtam volna, hogy ezt a nemlevést kell kidolgoznom. Hogy azt kell
folyamatosan átélnem magamban, elrendeznem, hogy ez egy kis szerep. De nem
pusztán színészi értelemben, hanem az ő - Lazaro és Alba - életükben is. Lazaro nem
játszik nagy szerepet ebben a kapcsolatban, ebben a társaságban ezen az éjszakán. Ha e
tartalom kibontásán dolgoztam volna tudatosan a próbafolyamat során, ha a nemlevés
színeit vagy változatos színtelenségét keresgéltem volna, lehet, hogy jobb lettem volna
abban a szerepben. De ha nem is lettem volna jobb, legalább jobban éreztem volna
magam. Pontosabban láttam volna, hogy a dolgom éppen az, hogy ne látszódjak,
ragyogjak, hogy megteremtsem a jelentéktelen ám folyamatos ott levést virulensen
beteg energiavámpír asszonyom mellett. Nos, erre az elmenő hajóra csak több év
távlatából tudok ilyen értelmes belenyugvással tekinteni. Akkor aktuálisan az
alkalmatlanság okán elkövetett pályaelhagyást fontolgattam.

Ezeket a sebeket aztán lehet éveken vagy egy egész pályán keresztül hordozni
fennhangon vagy éppen titokban egészen addig, amíg begyógyíthatatlanokká válnak.
Torzítják a színész önképét, szakmai öntudatát és legfőképpen a mindenkori munkához
való viszonyulását. Épp ezért tanácsos inkább felismerni, hogy van kis szerep. A
magunk védelmében. A pontosság, a szakszerűség érdekében. Ha ezt elfogadtuk
(lényeges, hogy nem beletörődtünk), felismertük, ugyanolyan gyönyörűséget lelhetünk
a kis szerep precíz megmunkálásában.
Könnyen gondolom én ezt, hiszen olyan színházban dolgozom, ahol biztos
lehetek benne, hogy egy-két kis feladatot egy-két nagyobb, vagy kimondottan nagy
követ. De azt hiszem, képes a színészi elme arra az absztrakt gesztusra, hogy egy-egy
szerep tulajdonságai közül éppen annak méretével ne törődjön. (Arra most nem térnék
ki, hogy nagyobb baj a kicsiségnél, ha az a szerep rossz, vagy nem fontos. Tapasztalom,
hogy manapság különösen a regényadaptációkban be-becsúsznak példányokba olyan
szerepek, amelyeket az álmodók dramaturgiai okokból nem tudtak, vagy nem akartak
kihagyni, de funkciójukon túl elfelejtették őket tulajdonságokkal felruházni. Nemrég
beleszaladtam egy ilyenbe. Azzal tényleg elég nehéz mit kezdeni, ha az ember azért
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megy be a színpadra, hogy a főszereplő hozzá tudjon beszélni. Az ilyen esetekre eddigi
tapasztalataimban még nem leltem üdvözítő, öngyógyító megoldást. Legfeljebb azt,
hogy magánemberként örülök, hogy segíthetek az előadásnak, és a barátomnak, annak,
aki most főszereplő, és esetleg egy másik előadásban ugyanezt a segítséget nyújtja
nekem, mert a helyzet fordított.)
Ha sikerül ez a gesztus, az úgynevezett nem törődés a szerep méretével, akkor
talán egészségesebb lélekkel, de legalábbis kedéllyel ugorhatunk a következő feladatba.
Persze nem mindig sikerül.
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A befogadó

„Beszéljünk a nézőről. Az ember jellemét az igazság keresése
formálja ki, amelynek során megismerjük a többi ember valóságát, mozgató
rugóit vagy sajátos szenvedélyeit is. Végül pedig az igazság megismerése
növeli önbizalmunkat, tapasztalataink biztonságát, ítéletünk pontosságát is;
egyszóval a lényekről és a dolgokról szerzett tudásunkat. És úgy érzem, ez a
tudás a legáltalánosabb valami a világon; egyaránt birtoka minden
embernek, aki túljutott a serdülőkoron – és hogy ez így van, az nagy
szerencse művészetünk örökkévalósága szempontjából. Közös java minden
férfinek és minden nőnek és nem csupán a kivételes szellemeknek
fenntartott adomány. És ezért nem veszíthetjük el soha hitünket a nézők
természetes

zsenialitásában;

ezért

nem

kételkedhet

soha

ítéletük

megbízhatóságában az, aki hisz azokban a titkos és gyakran oly rendkívüli
regényekben, amelyek ott élnek minden férfiben és minden nőben.”12
Szemben egy zeneszerző vagy képzőművész életművével, elfogadva azt, hogy a
pillanat művészete a miénk, ami ott kedd este van, mégiscsak, egy életművet építünk,
vagy egy valamilyenséget, bármilyen ellentmondásos viszonyunk van a befogadóval,
hazugság tagadni, hogy ezek fontos lenyomatai a munkánknak.
Három esélyünk van megméretni magunkat. Az egyik a kritika, a másik, hogy
hányan vesznek jegyet az előadásra, a harmadik, hogy mi a szakma véleménye.
Amikor rég holt művészeket kutatunk, vagy akarunk információt szerezni róluk,
kritikákat olvasunk, mert nem áll rendelkezésünkre semmi más. Mindenki teheti, ahova
akarja érzése és ízlése szerint az éppen aktuális kritika minőségét, de szerintem nem
mond igazat az a színész, aki a kritikával egyáltalán nem foglalkozik. Talán aki ezt
mondja, az titokban teszi ezt, nem hiszem el a magam idegrendszerével, hogy független
marad. Valamiféle nemtörődömségnek, egy felelőtlen művészi magatartásnak érzem
nem elolvasni a kritikát, még ha nem is fogadom el. A végkifejlet mindegy, de olyan
kevés esélyünk van megméretni magunkat, hogy hanyagság nem foglalkozni ezzel.

12

Jean Vilar: Újítás és hagyomány, ford.: Sz Szántó Judit – Színháztudományi Intézet, Bp., 1960. 93.
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Pályám elején hétfőn azonnal megvettem a Népszabadságot, és ott elolvastam
Molnár Gál Péter kritikáját arról az előadásról, amiben játszottam. Akkor még az egy
biztonságos visszacsatolás volt, lehetett tudni, hogy a színházi világ és annak megítélése
úgy működik, hogy pénteken bemutatunk egy darabot, hétfőn elolvassuk avatott,
ünnepelt és bálványozott kritikusunk olykor igazságtalannak vélt, de mégis színvonalas
sorait. Ez ma már máshogy van, döntően az internet létezése változtatta meg, plusz az a
körülmény, hogy nincs már Magyarországon vezető napilap, olyan orákulum, amely
hiteles, iránymutató, mindenki által olvasott és informáló. Ízlés és beállítottság kérdése
ma már, hogy ki milyen portáloknak hisz, de mégis ezeknek az olykor
megkérdőjelezhető intenciójú médiumoknak az összessége kiad egy valószínűleg hiteles
képet az előadás megítéléséről.
Ha úgy is állunk éppen, hogy nincs egy mindenki által elfogadott, mértékadó
kritikus (netán kettő, vagy három), hanem sokan vannak, akiknek a véleményének az
összességéből kialakulhat egy kép egy előadásról, az, aki tagadja a kritikát, fontosságát,
nagyon nagy tévedésben van. Mert a néző másképp van vele.
Úgy szocializálódtunk, hogy ami le van írva egy hivatalos orgánumban, az
legalább részben igaz.
Pontosan azért, mert az internet bűvöletében élünk, nem csak a színházi
előadásokról, de még tévéműsorokról is tobzódunk a véleményekben. És igenis, mielőtt
befogadnánk egy élményt, rámegyünk az okostelefonon az internetre, és megnézzük az
éppen mértékadónak tartott fórumokon, hogy erről az általunk kiválasztott emberek mit
gondolnak. És ha fanyalognak, már ez alapján döntést hozunk, nem adunk esélyt, mert
drága az idő. Ráadásul hajlamosak vagyunk akár forráskritikával sem feltétlenül élni
ebben a helyzetben (például a villamoson rákeresve egy előadásra), meg sem vizsgáljuk,
ki az író, honnan jön, milyen szempontokkal és miért hangoztatja a véleményét.
Egyszerűen hallgatunk rá (főleg, ha több fórumon többen jeleznek hasonlót). Ez tehát a
kritikusok óriási felelőssége.
Amikor azt mondjuk, a kritika nem számít, akkor nem törődünk ezzel a ma már
hétköznapi beidegződöttnek nevezhető reflexszel, hogy igenis, ma már így
tájékozódnak a befogadók, ez teremt prekoncepciókat. Beírják, hogy „Ahogy tetszik”,
kidob hét véleményt az internet, elolvassák, és ennek alapján döntenek.
Színész énem a kritikának három fajtáját különbözteti meg abból az
alapvetésből, hogy ha tisztában van valaki az immanens igazságokkal, tehát a
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vállalkozáson, a produkción belüli olyan faktumokkal, amelyek mentén működött,
onnantól fogva utasíthat el egy rossz kritikát, vagy érthet egyet egy jóval. Vagy
fordítva.
Jó kritika esetében természetesen nagyon gyarlók vagyunk, ritkán vizsgáljuk,
elfogadjuk, hogy kiváló, tehát az ítész észrevette, hogy milyen színvonalasan
dolgozunk. De ha egy bizonyos produkcióban létező színészként azt tapasztalom egy
kritika szövegéről, hogy ott föl van fogva, hogy mit akartunk, és ez bármennyire el van
marasztalva, azt el tudom fogadni.

Amikor nincs felfogva, hogy mi volt az ambíció, félre van értve, az rosszul esik,
felhorgadt lelkiállapotban még véleményt is alkotok a pillanat hevében magáról a
kritikusról (nem a dolgozatba illő szavakkal), mégis elgondolkodom azon, hogy rosszul
dolgoztunk talán, mi az ok, vizsgálódom.

De amikor nagyon világosan kimutatható a mai kritikai életben, a
szövegminőségben az, hogy a kritikus eldöntötte háromnegyed 7-kor, hogy mi a
véleménye, a kritikai szöveg önmagáért való, a kritikus önmegvalósít benne (elnézést
kérek mindenkitől, akinek nem inge), akkor nagyképűen, pökhendien és rátartin dobom
félre a második bekezdés után.

Mert igenis van egy kialakult érzék a kritika

olvasásához és tudom, hogy ő ebben az esetben kárt okoz.
A Nóra előadást játszottuk, mi, az öt főszereplő, ennyien voltunk a színpadon
összesen. Négy kollégámat említette a kritikus írásában, engem, az ötödiket nem. Az
első, igen kemény és ellenséges reakciómon túl máig hordozom a terhét annak, hogy
lehet az, hogy egy öt főszereplős színdarabban nem vett észre? Ha leírja, hogy nem
tetszettem neki, ezt megindokolja, ha azt mondja, hogy nem találtam el, az kevésbé
sértő és lélekbe markoló, mint a némaság.

Az elmúlt húsz évben sokszor tudtam szakmailag hasznosítani a kritikát. Nem
tagadom a létjogosultságát, értően akarom olvasni, tapasztalni. Nem megyek másnap
máshogy be a színpadra, de hiszek abban, hogy ha az összetett színészi lényben
megfogan egy gondolat, elfogad egy kritikát, igazat ad neki, akkor ha nem is tudatosan
történik változás, azért az hátul ott van az agyban, és el tud érni valamiféle modulációt.
Sok olyan élményem is van, amikor egyetértek kritikákkal, van, amikor nem értek jó
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kritikákat, olyanra is emlékszem, amik igazán kedvező színben tüntetnek fel, mégsem
értem a miértjét, és van olyan is, ami rosszként épül be, mindez a kritikus felelősségét
jelzi a néző, az előadás, de talán a színész ember felé is.

Úgy érzem, hogy a fenti sorokban magam is túl kritikusan fordultam a kritika
felé, mentségem talán, hogy egy próbafolyamat vége, maga a bemutató, és az utána
következő időszak, amikor ezeket a kritikákat olvassuk, befogadjuk és értékeljük,
felfokozott, nem higgadt tudatállapotban történik, és mi, színházi alkotók ilyenkor
visszatámadó álláspontból olvassuk ezeket az írásokat.
Őrzöm a közönségeket. Minden egyes esetben a hosszú elemzések,
hatáselemzések, a rendezés, figyelés, a koncepciók kialakulása után érzékelhető és
felemelő élmény, amikor 5-6 előadás után a közönség megtanítja az előadást.
Megkezdődik a kommunikáció színpad és nézőtér között. A befogadó olyan dolgokra
világít rá, olyan tartalmakat tud adni, amire két hónap alatt nem is gondoltunk. Olyan
helyeken tud felnevetni, vagy reagálni, hogy az megmutatja a többletet, a pontokat az
anyagban, mi pedig csak nézünk össze, hogy „Ez tényleg vicces?” „Ez tényleg
meghökkentő?” „Ez itt tényleg egy fordulat?” Oda-vissza játék, közösségi élmény.

Van egy furcsa vágy, ami minden próbafolyamatban bekövetkezik. Még le se
tud menni az előadás, még nagyon nem vagyunk a végén, nincsenek megszervezve azok
a mechanizmusok, amelyek mentén ez gördülékenyen, bizonyíthatóan működik, de már
olyan jó lenne ezt (és tudjuk, hogy az üzletibb gondolkodású színházak már csinálják)
megmutatni egy tesztközönségnek. Olyan jó lenne tudni a próbafolyamat bizonyos
pontjain , hogy nem csak a rendező, az asszisztens, az öltöztetők, és az a három-négy
ember, akik már unásig ismerik, hanem aki először látja ezt a pillanatot, momentumot,
eseménysort, mit gondol, hogyan reagál.
Erre a Katonában használt változat a nyílt próba. Van, akit zavar, de ezt az
alkalmat a próbafolyamat dereka után a kellő időben szervezve igazán hasznosnak
vélem. Kiváló lehetőség akkor, amikor már alapok és viszonyok tisztázottnak
tekinthetők, éppen szükség lenne egy megerősítésre, hogy az az út, amin halad a közös
munka, vajon működik-e. Lemérhető a működés még azzal a kitétellel is, hogy tudjuk,
ilyenkor színházrajongó típusú és a helyzetet biankó elfogadó és szerető emberek ülnek
be.
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Ezután következik az a fázis, amikor már azt érezzük, készen vagyunk. Akár
már a főpróbahét elején bekövetkezett a csömör, már nem látunk ki az anyagból, saját
magunk körül forgunk, szükségünk lenne, egy külső nyílra, egy impulzusra, valamire,
hogy kiderüljön, nem járunk-e tévúton.
Az első közönség csodálatos, új rakétákat tud begyújtani egy színészben. A
2000-es évek elején mindig pénteken volt a bemutató a Katonában, előtte csütörtökön a
nyilvános főpróba. Nem házi, nyilvános. Persze ingyenes volt, a csilláron lógtak az
érdeklődők, a színházrajongók, bármi is volt az előadás. Azon a csütörtökön csodálatos
felfedezéseket tudtunk tenni, és az – legalábbis megszépített emlékeimben – minden
másiknál jobb közönség volt. Olyan ünnepek voltak ezek az esték, hogy a pályám első
néhány évében úgy éltem meg lelkileg, hogy az a bemutató. Az első közönség. Oldalt
álltak, ültek, térdeltek a lépcsőn, habzsolták az előadást, olyan invencióval jöttek be,
hogy ezt ők akarják, hogy legyen. Mindez adott egy olyan pluszt a színpadra, hogy mi
is tudtuk, nem a zéró befogadói élményről kezdődik az előadás, nem abból indul ki,
hogy „gyertek, hassatok rám”, hanem „én mindent elkövetek, hogy jól érezzem
magam”. Ez persze csalóka, mégis felszabadító teszt volt, és ehhez képest a másnapi
protokoll bemutató mindig visszaesést jelentett.
A Katonában van a nagyszínáz és a Kamra. Utóbbiba 100 ember fér be, előbbibe
körülbelül 400. A nagyszínházban szignifikáns különbséget közönség és közönség
között ritkán lehet érzékelni, de a Kamra nézőtere pont alkalmas arra, hogy számítson,
hogy milyen a nézőközönség összetétele. Ez a száz fő tud úgy összeállítódni, hogy ha
abból negyven nem lelkes rezonálója az előadásnak, csak elvárja, hogy márpedig őt
varázsolják el, hassanak rá, le tudja lohasztani a maradék hatvan odaadó figyelmét,
lelkesedését, és ez az egész további kommunikációt meghatározza.
A Részegek előadásunk erre ragyogó példa. Két eset van, az egyik, amikor picit
kínosan érezzük magunkat, hogy átadunk egy olyan furcsa színházi nyelvet, eszmét,
amit úgy látszik, hogy ez a száz ember nem ért. Ilyenkor kellemetlen az este. De ha úgy
alakul, hogy ez a száz ember ráhelyezkedik a know-how-ra, akkor kialakul egy színházi
ünnep, az ember azt érzi, ezért lett színész. Átmenet nincs. Hiába nézegetjük előtte az
arcokat, próbálunk következtetéseket levonni, hogy fiatalok, idősek, tudatosan várnak-e,
nem lehet megjósolni.
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Egy közönség reakciója mikor tapintható? Elsősorban akkor, amikor nevet. Ez
nagyon sok színházat és alkotót megvezet manapság, mert bármennyire minden
nyilatkozatában ódzkodik attól, hogy szórakoztatni akarjon, de valójában titkon
többnyire olyan anyagokat vesznek elő, ahol a visszacsatolás ilyen primer módon
mérhető. Nyilván nem a szimpla vígjátékokról és bohózatokról van szó ebben a
kontextusban, de mégis a nevetés az, aminek mindenki számára egyezményes jelentése
van, és vitathatatlanul reakciónak tekinthető.

Azt hinné az ember, hogy amikor olyan anyagon dolgozunk, aminél nincs, vagy
csak igen ritkán vannak ilyen, a nevetés reakcióra kihegyezett pillanatok, nem jön föl a
színpadra a közönségtől semmi, majd a végén a tapsnál kiderül… Ám a csöndek
minősége között is elképesztő különbségek vannak. Ez már egy misztikus szféra, az
ember a színpadon működik, nincs érzékszervekkel prompt felfogható visszacsatolás,
mégis annak a négyszáz embernek a csöndje, vagy idegrendszeri odafeszülése,
odafordulása odaér. De ha nincs, az is feljön a színpadra. Nem tudom pontosan, milyen
szót használjak, katarzist, megrendülést, figyelmet, de pontosan lehet érezni az
erővonalakat, hogy az a négyszáz ember befogadja-e éppen, ami a színpadon rezdül,
vagy érti, de lelkében elutasítja. Ilyenkor légüres térben játszunk. Kínosan érezzük
magunkat, nem jó a csönd, közösen várjuk nézők és játszók, hogy legyünk túl ezen.
Mindannyian értjük az eszmét, felfogjuk az intellektuális tartalmat, de most és itt
egyikünk lelkét vagy gyomorszáját sem mozgatja meg.
Van tehát a megtartó csönd, amikor hatalmas biztonságban érzi magát a színész
ember, érzi, hogy az a több száz társ jön vele, belelát az agyába. Ezt bármeddig lehet
húzni-halasztani, hergelni. És van az a csönd, amikor nincs más választás, mint a dolog
tartalmát, a leírt és kimondott gondolatokat a lehető legmagasabb színvonalon átadni, ők
abban partnerek csak, hogy ezt a lehető legnyitottabban átveszik, és utána jó magyar
szokás szerint ütemes vastapssal jutalmazzák. De érezni, hogy ez most nem történt meg.
Lehet, hogy kedden megtörtént, csütörtökön nem. Nincs recept, nincs detektálható
körülmény, ami rávezet a biztos útra. Nincs egyetlen meghatározott rugó, amire az
egész dolog működik.
Mindez az este végén is érezhető.
Ebben a hónapban 28-at játszom, és 28-szor tapasztalom meg a vastapsot. Ma is
így volt, noha biztos vagyok benne, hogy nem tetszett a nézőknek túlságosan az
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előadás. De erre vagyunk Magyarországon szocializálódva. És a vastaps és vastaps
közötti különbség is ugyanúgy följön, ahogy a csendek esetén.
Kétfajta vastapsunk közül az egyik a „nagyon jól éreztük magunkat, jól
szórakoztunk és épültünk” . A másik „Köszönjük az estét, szeretünk benneteket,
legközelebb talán jobb lesz.” Ma például azért tapsoltak, mert azt látták, hogy nagyon
nagyot melóztunk. (Vannak országok, ahol az automatikusan bekövetkező ütemes
vastaps nem ismert fogalom. Például Franciaországban a vastaps nincs a
hagyományban,

ott

emberek

tapsoltak,

megannyi

egyén,

nem

lesz

belőle

tömegdemonstráció. Ott az volt a nagy tetszés, hogy a taps mellé a lábak is elkezdtek
dobogni. Összevissza. Valamiért igazabbnak tűnt.)

Amikor általam nagyra tartott kollégák, színházcsináló emberek véleményét
hallgatom meg, az mélyebbre jut bennem, mint a kritika, és mélyebbre, mint a közönség
reakciója. Mert sikeres előadások mindig lesznek, de az, hogy általam éles szakmai
szemnek tartott kollégák megosztják velem a benyomásaikat, hajt előre és aktivál.
Amikor vitán felül álló szakmai siker, és vitán felül álló közönségsiker
találkozik, különös pillanat…
Ha valaki megkérdezné, hogy melyik visszacsatolások voltak a legfontosabbak a
pályámon, nem a díjaimra, a vastapsokra, az előadásszámokra gondolnék, és nem a
családtagjaim, civil barátaim reflexiói jutnának eszembe először.
Azokat az élményeket hordozom, amelyek túl a hevült premierlázon, igazi,
elemző hozzászólások egy másik színházcsinálótól. A legigazabbak ezek olyankor,
amikor nem is premier van, hanem az ötvenhetedik előadás mondjuk, mert ilyenkor
nincs a megítélésben az ünnep.
Őrizzük, hordozzuk ezeket a visszacsatolásokat, ahogy a kritikákat is, és
hiszem, hogy ezek beépülnek. Továbblöknek, évekig tudnak akár motiválni arra, hogy
tovább csináljuk, és hogyan csináljuk tovább ezt az egészet, mert ők, a tapasztaltabb
kollégáink annyi ilyen teljesítményt láttak már, hogy kell hinni nekik. Még akkor is, ha
szeretnek minket.
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Összegzés
„Minden, ami az érzékek és a képzelet hatáskörébe tartozik (tehát a
művészi

alkotás

is)

tévedésekből,

bizonytalan

megtorpanásokból,

ingadozásból tevődik össze. Nincs olyan mű vagy emberi lény, amely egy
leleplező esemény fényénél végül ne a maga ellentmondó igazságaiban
tárulna fel.”13

A fenti fejezetek önkényes, szubjektív válogatás eredményei. Ezekbe a
szavakba, fogalmakba, problémákba belekapaszkodva tudok én most, pályám delén
valamelyes, általában fontosnak tapasztalt dolgokról beszélni. Látom, hogy töredékes,
de csak annyira, mint tudásom a szakmáról.

A fenti szöveg sok mindennel foglalkozik, nagyot merít, fontos felvetéseket is
tartalmaz, azokat gyakran ottfelejti még felvetés közben, anélkül, hogy legalább
bizonyos utat jelölne a majdani megoldás vagy megoldhatatlanság felé. Ez nem
mentegetőzés, szándékosan van így. Helyesebben azért, mert pillanatnyilag nem tud
máshogy lenni. Tájékozott lehetek ugyan, de nem tehetem, hogy ki merjek jelenteni
valami legalább számomra véglegeset, pláne valami újat, amit még senki nem vett
észre. Én itt tartok a szakmámról való gondolkodásban. Most.

Látom azt is, hogy egy-egy fejezet nem tud kizárólag vizsgálata tárgyáról szólni,
de hogy is beszélhetnénk például az improvizációról a képzelet érintése nélkül, vagy az
ensemble-ről a természetesség vagy az ösztön érintése nélkül, stb.
Komplex és megfoghatatlan a mi feladatunk, lelki, testi, konkrét és misztikus
szálak szövevénye, amelyeket kibogozni lehetetlen, ráadásul minden színészben
máshogy ölelik egymást ezek a szálak. Ezért lehetetlen vállalkozás véleményem szerint
egy mindenkire érvényes színészi törvénycsomagot létrehozni.
Húsz éve vagyok a pályán. Következő húsz év eltelte után lehet, hogy átfogóbb,
komplexebb képet tudok festeni, pontosabb megállapításokat tudok majd tenni, talán
biztosabb is leszek mindenben, de a néhány működési mechanizmus, amit felfedeztem
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magamon és a körülöttem dolgozókon, talán nem tévedés. Még nem tudom biztosan,
hiszen mostanában fedeztem fel őket. Pontosan e dolgozat megírása miatt kezdtem el
kutakodni, pláne emiatt kezdtem próbálni megfogalmazni. Hogy ezek igazak-e, tényleg
hatékonyak-e, a következő néhány év fogja megválaszolni.
De újabb húsz év múlva biztosan megítélhetem majd őket.
Fontos kitételnek tartom, hogy ezek a törvényszerűségek rám érvényesek.
Hiszek ugyanakkor abban, hogy vannak hozzám hasonló lelki, idegrendszeri felépítésű
ifjú vagy nem ifjú kollégák hasonló tehetség- és ambícióállománnyal, egyszóval
hasonló alkatú színészek, akik e megfigyelések megismerése során ugyanilyen
kutakodásba kezdenek magukban, munkájukban. Mindegy, hogy ki-ki egyetért-e
ezekkel, vagy tagadja őket, lényegi és egyben egyetlen biztos tanácsom, hogy
vizsgálódjon! Jobb lesz tőle.
Maradok tisztelettel:
Kocsis Gergely
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