
 BRESTYÁNSZKI BOROS ROZÁLIA 

  Színházi alapok amatőröknek

BR
ES

TY
Á

N
SZ

K
I B

O
RO

S 
RO

ZÁ
LI

A
    

   
 S

zí
nh

áz
i a

la
po

k 
am

at
őr

ök
ne

k 
■

ISBN 978-86-86469-21-2

  9   7 8 8 6 8 6  4 6 9 2 1 2

A tanácstalanságok orvoslását, az amatőr színjátszó mozgalom életben 
tartását és fejlődését szeretné segíteni a Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet egy – 2008-ban elindított – folyamatos képzési rendszerrel, és a 
képzésekhez kapcsolódó kézikönyvsorozat megjelentetésével. Elsőként 
egy hazai színházi szakembert kértünk fel arra, hogy útmutatást adjon 
amatőrjeinknek. A szerző a szabadkai Népszínház dramaturgjaként és 
a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozóinak zsűritagjaként 
szerzett tapasztalataiból kiindulva nyújt tanácsokat amatőr rendezők 
és színészek részére. Régóta ismeri csoportjainkat, és jól tudja, hogy 
amatőrizmusunk szinte teljes egészében a „realista” színjátszásból él. 
E hagyományos előadáscsinálásról, annak pilléreiről nyújt áttekintő 
képet. Írása elsősorban a rendezőkhöz szól. Nekik kínál támaszt ahhoz, 
hogy végiggondolhassák eddigi, spontán érzésekből fakadó rendezése-
iket, és hogy tudatosíthassák az előadás készítésének egyes lépéseit, de 
a hivatásos színházak életébe is bepillantást enged, olyan részletekre és 
kulisszatitkokra is felhívja a figyelmet, melyekről az amatőrök sokszor 
megfeledkeznek.

A kötettől természetesen teljességet nem várhatunk, hiszen az 
előadáskészítés titkai kimeríthetetlenek. De végigvezetve bennünket a 
darabválasztás és a szövegfeldolgozás szempontjain, valamint a szerepek, 
az emberi viszonyok és a cselekmény kibontásán, számos gyakorlati ta-
nácsot ad a szöveg színpadra állításának átgondoltsága érdekében. Apró 
példákat emel ki, melyekhez mindvégig Örkény István Tóték című művét 
hívja segítségül. Színházi alapfogalmakat ismertet, miközben óva int a 
színház eszközrendszerének következetlen használatától. Térképet rajzol 
a színjátszásról, hogy annak művelői otthonosabban, tudatosabban és 
magabiztosabban mozogjanak sajátos terepükön.

Kívánjuk, hogy sokan csipegessenek haszonnal e kötetből és a sorozat 
következő kiadványaiból.
      A szerkesztő
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Az elmúlt évek során a sors úgy hozta, hogy betekintést 
nyerhettem a vajdasági amatőr színjátszók munkájába. Több 
előadásukat láttam, és olykor belekukkanthattam a munka-
folyamatokba is. Sokszor leírtam már, hogy kreativitásuk, 
tenni akarásuk és a színjátszás iránti tiszteletteljes szeretetük 
hihetetlen ösztönző erőt gyakorolt rám. Mindig kíváncsian és 
izgalommal várom az új bemutatókat, amelyeket – ha másutt 
nem is, de – egy sajátságos, meghitt és végtelenül családias 
hangulatú szemlén, a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 
Találkozóján egészen biztosan megtekinthetek.

Nagyrészt az itt szerzett tapasztalatok alapján született meg 
bennem a koncepciója ennek a könyvnek, amelyet elsősorban 
azoknak az embereknek ajánlok, akikkel ezen a szemlén talál-
koztam, akiknek a gondolkodásmódja, szakmai ismeretanyaga, 
alkotói munkafolyamata nem teljesen ismeretlen előttem. De 
ajánlom egyúttal mindazoknak, akiket érdekel a színház, akiket 
– akár a nézők soraiból, akár a reflektorfényben – csiklandoz a 
kíváncsiság: hogyan kell „színházat csinálni”.

Írásomban rendszerint a rendezőt szólítom meg, alkal-
manként a színészt. Ez folyamatosan váltakozik a könyvben, 
hiszen munkafolyamatuk párhuzamos. Nem volt célom, hogy 
kizárólag egyikhez vagy másikhoz szóljak, főként mert sokszor 
színész a rendező, illetve a rendező játszik is, vagyis alkotó-
munkájuk szervesen kapcsolódik egymáshoz. Itt kell megemlí-
tenem, hogy számos alkalommal felvetődött bennem a kérdés, 
milyen sorrendben következzenek a fejezetek. Ez abból 
fakadt, hogy a színházi alkotófolyamatok fázisai nem feltétle-
nül egymás után, sorrendben következnek, azaz nem akkor 
kezdődik a második fázis, miután lezártuk az elsőt. Ezek a 
folyamatok sokszor nem különíthetőek el. Ezért történik meg, 
hogy többször előrevetítek valamit, amiről majd csak később 
esik szó (de az előadás készítése során valójában már foglal-
kozunk vele), vagy visszautalok valamire, amiről fejezetekkel 
korábban már tárgyaltunk (de az előadás készítése során még 
mindig foglalkozunk vele).

A könyv elméleti fejtegetéseinek felhasználása szakmai-
lag megalapozott, pedagógiai szempontból működőképes, a 
közönségápolás és -nevelés tekintetében sokrétű, ugyanakkor 
művészi színvonalát tekintve is igényes és potenciálisan sikeres 
színházi előadás vázát biztosíthatja.

■■■  Előszó ■
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Írásomban elsősorban realista színjátszással foglalkoztam, 
hiszen meggyőződésem, hogy a vajdasági amatőr társulatok 
előadásaiban ez a stí lus gyökerezik a legmélyebben. Ez nem 
jelenti azt, hogy mellőzni vagy kerülni kellene azokat a színhá-
zi formákat, amelyek más szemszögből közelítik meg az adott 
színművet (például a groteszk, abszurd vagy a kortárs színhá-
zakra jellemző sajátságos stí lusjegyeket) – azonban célom az 
volt, hogy fókuszáltan, egyetlen világosan követhető vonalra 
koncentráljak, amelynek tapasztalataira később már könnye-
dén építhetők további elképzelések.

Az elméleti fejtegetések legegyszerűbben a gyakorlati 
munka során érthetők meg. Ezért döntöttem úgy, hogy egy 
konkrét előadás megalkotását feltételezve mutatok be egy-
egy témakört. Munkámhoz Örkény István Tóték című tra-
gikomédiáját vettem alapul (ez a műfaji besorolás a szerző 
meghatározása), amelynek gondolatvilága, mondanivalója, 
cselekménye és szereplői kiválóan „működhetnek” a vajda-
sági társulatok többségében. A Tóték előadásmódja, szerep-
osztása, részleteket érintő elgondolása számos variációra 
ad lehetőséget, ezért szeretném fokozottan felhívni minden 
olvasó figyelmét, hogy a könyvben említett példák nem az 
egyetlen, kizárólagos utat mutatják. Egy-egy jelenet, karakter 
vagy bármilyen más színházi probléma megoldásához szám-
talan ösvény vezet, az említettek csak kiragadott változatai a 
lehetőségek végtelen tárházának. Színházról beszélünk, és a 
színházban semmi sem biztos, itt minden relatív, minden vál-
tozik, minden igazság szubjektív. Ez egy olyan varázslat, ami a 
felnőttek játéka. Bánjunk vele szeretettel és alázattal!

Remélem, kellemes és hasznos élmény lesz majd e kézi-
könyv olvasása. Kívánok Önöknek sok, gazdag, örömteli és 
sikeres színházi alkotómunkát!

     

■■■  
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AZ AMATŐR SZÍNJÁTSZÁSRÓL

A művelődési házak többnyire otthont adnak a dalárda, a néptánccsoport, 
a kézműves csoport tevékenységének, de talán az amatőr színjátszó kör 
az, ahol olyan személyes sikerélmények gazdagítják az alkotót, ami egy 
igen erős közösségteremtő folyamat része lehet. A közösségélmény ma 
vitathatatlan lételeme és szüksége az amatőr színjátszásnak, és ezáltal 
felbecsülhetetlen fontossággal bír a falu, és szélesebb körben a vajdasági 
magyarok közösség- és identitástudatának szempontjából is. Az előadá-
sok átjárást biztosítanak a társulatok, illetve a (sokszor szinte elszigete-
lődött) települések között is, ami visszahat a csoportok tevékenységére, 
és igen inspiratívan befolyásolhatja azt. Ez az ösztönzés mágneses erővel 
hat a közösség többi tagjára is, hiszen e találkozóknak köszönhetően új 
és fiatal generációk csatlakoznak a társulatokhoz.

Az amatőr színjátszás meghatározóan befolyásolhatja az egészséges 
személyiségfejlődést, a közösségi szellem erősödését, a kommunikációs 
készségek és a humorérzék fejlődését, erősíti az önbizalom kialakulását. 
Az amatőr színjátszás hozzájárul az egészséges öntudatú, magabiztos 
közösségi ember személyiségének kialakulásához. Szemléletmódja érzé-
kenyebb, művészetre fogékonyabb látásmóddal lesz gazdagabb. Egészen 
egyszerűen úgy fogalmazhatnánk, hogy az amatőr színjátszás nyelvünk 
és kultúránk megőrzése szempontjából is kivételes értékű. Azok számára 
is, akik játszanak, és azok számára is, akik nézik.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az előadásokat mindenáron 
és minden kritérium nélkül kell létrehozni. Léteznek olyan kompromisz-
szumok, amelyek nem köthetők meg (például amennyiben a produkció 
közösségromboló vagy társadalmilag káros eszmeiséget hordoz), de 
megengedhetetlen az is, ha az előadás nyelvezete öncélúan destruktív 
(pl. amennyiben a nyelvi kritériumok indokolatlanul megszűnnek, 
lustaságból nem csiszolják a beszédet, és a „tájszólás” alá besöprik az 
összes jövevényszót, a csonkult, roncsolt szavakat és a zsargont). Az sem 
fogadható el, ha az előadás pusztán egyetlen színész vagy a rendező kul-
tuszát építi. Téves lenne azt sugallni, hogy az amatőr színházban minden 
megengedett, mert kizárólag az a fontos, hogy csinálják és élvezzék. Jól 
kell csinálni!

A műkedvelő színjátszás igen lényeges társadalmi szerepet tölt be 
életünkben, és igen nagy felelősség nyugszik művelőinek vállán. Olyan 
művészet, amely közvetlenül hat, hiszen a színészek a saját testükkel, 
hangjukkal „operálnak” – ennek értelmében talán elfogadható az az 
álláspont, amely szerint a színház az összes művészetek közül a leginten-

■■■  BEVEZETÉS ■
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zívebb érzéseket válthatja ki, amit fokoz a katarzis együttes, közösségi 
megtapasztalása.

Tisztában kell lennünk mindazokkal a nehézségekkel, amelyekkel 
egy-egy társulatnak meg kell küzdenie az előadás létrehozása során, 
hiszen – ritka kivétellel – anyagilag önerőből valósítják meg a produk-
cióikat, a próbák általában egész napos munka után, este lehetségesek. 
Megértő és színházszerető családi környezetet kellene feltételeznünk min-
den színész mellett. De legyünk őszinték: egy ilyen közösségi munkában 
– minden nehézség ellenére – soha senki sem erőszakkal vesz részt, és 
nem is szabad így részt vennie! Itt nem futószalagon gyártott, rutinelő-
adások készülnek kényszerű munkafolyamatban, elfásult megszokásban. 
Általában nem kísérti a társulatot a premier előre kitűzött dátuma, bár 
néha igen motiváló lehet egy konkrétan megszabott határidő.

Az amatőrök szerencsés esetben igen színvonalasan ötvözik a szín-
ház mesterségbeli követelményeit a műkedvelők makacs és ösztönös 
szellemiségével. Ezeket az előadásokat – a legalább alapfokú szakmai 
ismeretek mellett – fáradhatatlan lelkesedés, áldozatkészség, szorgalom 
és szeretet szüli. Ne feledkezzünk meg arról, amiért az amatőr színház 
szerelmesei a teátrum oltárán áldoznak: egy összetartó csapat közös al-
kotófolyamata (és nem feltétlenül az elkészült előadás!) olyan katartikus 
élményt nyújthat, amelyet sok hivatásos színész megirigyelhet. Vigyázat! 
A színház függőséget okoz és fertőző kór.

NÉHÁNY SZÓ A HIVATÁSOSOKRÓL

Vajon miből táplálkozik (és jogos-e) az örök ellentét az amatőr és a 
hivatásos művészek között? Vajon szükséges-e az együttműködés a két 
tábor között, és ha igen, akkor milyen területeken és milyen mértékben? 
Munkám során az amatőr társulatoknál olykor makacs, elszánt, előíté-
letekkel teli ellenállást tapasztaltam a hivatásos színházi rendezőkkel 
és színészrendezőkkel szemben. Másutt viszont örömmel fogadták a 
profikat – ez alatt a színiakadémiát végzett, kőszínházakban dolgozó 
művészeket értem –, szívesen vették minden szavukat, igyekeztek meg-
érteni és hasznosítani a mondottakat. A fenti előítéletek kialakulásához 
valószínűleg hozzájárult mindkét fél, de nem szabad általános érvényű-
nek tekinteni azt az álláspontot, amely szerint a hivatásos művészek 
nem értik meg, nem tisztelik és nem értékelik az amatőr színjátszókat, 
és ennek értelmében nem is járulhatnak hozzá előadásaikhoz. Az ilyen 
szemlélet kialakulásához nyilván egy-két ember helytelen hozzáállása 
vezetett, de ennek széles körben való elterjedéséhez szükség volt az 

■■■  
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amatőr társulatok előítéleteire is. Ezt tetézi az a (tév)hit, hogy a profik 
megfizethetetlenek. Biztos vagyok abban, hogy ez nem felel meg a va-
lóságnak. De ez mindenkor ellenőrizhető egy feltett kérdéssel – ez még 
nem kerül semmibe.

Vajdaságban, hat színházban, közel ötven magyar hivatásos színész 
dolgozik (Szabadkán a Népszínház Magyar Társulatában, a Kosztolányi 
Dezső Színházban, az Újvidéki Színházban, a szabadkai Gyermekszín-
házban, Kanizsán a Nagy József Regionális Kreatív Műhelyben valamint 
a Zentai Magyar Kamaraszínházban). Ez nem sok, figyelembe véve, 
hogy ebben a régióban a magyar lakosság száma közel háromszázezerre 
tehető, és a becslések szerint ennek 5%-a a potenciális színházlátogató, 
vagyis tizenötezer embert kellene a három felnőttek számára játszó hi-
vatásos társulatnak „ellátnia” színházzal. Nem kis feladat. A Bánságban 
nincs is hivatásos magyar társulat, és a színházak ezt a hiányt tájolással 
igyekeznek pótolni. A vendégjátékok pedig rendszertelenek, hiszen a 
vendéglátó művelődési házak/egyesületek nem tudják anyagilag állni 
egy-egy vendégjáték árát, így ezek különböző támogatásoknak köszön-
hetően valósulhatnak meg – ha van ilyen.

Ha egy társulat egy előadás megrendezéséhez hivatásos művészt sze-
retne felkérni, az mindkét fél részéről sok türelmet, kompromisszumot 
igényel, de igen gyümölcsöző vállalkozás lehet. Mindenképp érdemes 
alkalmanként kitérőt tenni egy hivatásos rendezővel, hiszen számos 
olyan tapasztalatra tehet szert a csapat, amelyet bőségesen kamatoztathat 
a későbbi munkája során.

Amennyiben a társulat tagjai nem kívánnak hivatásos rendezőt 
alkalmazni, akkor előnyös, ha a próbafolyamat során konzultálnak egy 
hivatásos művésszel. Ő lehet az úgynevezett „rossz szem”, aki megfelelő 
távolságból, kritikus szemmel, szakértelemmel, ám a jobbítás szándékával 
nézi végig a próbát. Ilyen „rossz szemre” még a profiknak is szüksége 
van. Az alkotók olykor elvesznek a részletekben, képtelenek eltávolod-
ni az előadástól, és egy átfogó, egész képet alkotni róla. Egy színházi 
konzultáns, aki nem érintett a produkció létrehozásában, előítéletek 
nélküli, kevésbé részrehajló, elfogulatlanabb, objektívebb, véleményt 
alkothat a látottakról, mint a résztvevők. Ezt az értékítéletet, ezeket a 
javaslatokat kizárólag szakmai szempontok határozhatják meg, ami se-
gíthet az alkotóknak, hogy az eredetileg kijelölt ösvényen maradjanak. 
Sőt a megfigyelőnek kívülállóként olyan frappáns észrevételei lehetnek, 
amelyet egy érintett soha nem látott volna meg, vagy nem mondta volna 
el, mert talán kellemetlen lett volna. Néha egy-két elejtett szó csodát 
tehet, az előadás kulcsa lehet.
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Az is előfordul, hogy a mesterségbeli ismeretek alapfokon is hi-
ányoznak. Ilyenkor nélkülözhetetlen a színházi szakemberrel való 
együttműködés. Kezdő rendezőnek igencsak előnyére válhat, ha él ezzel 
a lehetősséggel. Az utóbbi időben a műkedvelő színészek és rendezők 
részt vehetnek olyan szakmai képzéseken, amelyek a későbbiek során 
sokban előrelendíthetik munkájukat. Itt képzett szakembereknek kö-
szönhetően sajátíthatják el a színházművészet különböző mesterségbeli 
követelményeinek alapjait.

Az amatőr színházi előadások gyökerei közösek a hivatásos színházi 
előadások alapelveivel, ezért igen fontos, hogy az amatőr társulatok ne 
csak egy-egy vendégjáték során tekintsék meg a hivatásos színházak 
előadásait, hanem szervezetten utazzanak el azok székhelyére, hiszen a 
műszaki, színpadtechnikai feltételek miatt sok előadás nem tájoltatható. 
Legtöbbet egy jó előadásból lehet tanulni – ez persze nem jelenti azt, 
hogy a hivatásos színházak előadásai minden esetben jók.

Valóban közösek a gyökerek, de az amatőr és a hivatásos színházi al-
kotómunka, valamint az előadások mégis igen sokban eltérnek egymástól. 
Missziójukban, munkafolyamatukban, művelőinek szakképesítésében 
is különböznek egymástól a hivatásosok és az amatőrök. De ez távolról 
sem jelenti azt, hogy a műkedvelők előadásai a színház mesterségbeli 
követelményeire fittyet hányva készülhetnek el. A beszédtechnikától 
kezdve, a színészmesterségen és a rendezői alapismereteken át, egészen 
a színpadtechnikai eszközök használatáig, mélységesen azonos alapokon 
nyugszik mindkettő. Ezért mindenképpen fontos egy szerves, folyamatos 
és intenzív kapcsolat a hivatásos és az amatőr társulatok illetve művé-
szek között. Szükségük van egymásra, kiegészítik egymást, hiszen ahol 
nem lehet jelen a hivatásos színház, oda az amatőr társulatok viszik el 
a magyar szót, és az amatőrök lelkesedése és hite sokak számára példa-
értékű lehet.

Mindent összevetve az amatőrök és a hivatásosok között számos 
találkozási pont és együttműködési lehetőség van mindkét irányban. 
Szükség van ezen lehetőségek kiaknázására, és megengedhetetlen luxus 
elutasítani egymást, hiszen művészileg, eszmeileg és emberileg mindenki 
számára nyereséges lehet egy-egy ilyen együttműködés.
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AMATŐR TÁRSULAT SZÜLETIK

Tegyük fel, hogy néhány ember találkozik valahol, például egy művelődési 
házban vagy egy tanteremben, esetleg valakinél otthon, a nappaliban, és 
színházat akarnak csinálni. Talán azért szeretnék ezt tenni, mert a rivalda 
gondűző mámorát vágyják, vagy mondjuk azért, hogy kizökkenjenek a 
mindennapok taposómalmából. Az is előfordulhat, hogy tartalmas monda-
nivaló vagy egy kristályos koncepció lappang valahol valakiben. Ki tudja, 
hogy milyen indíttatásból verődhet össze egy ilyen maroknyi csapat, mi 
késztheti őket arra, hogy színházi előadást akarjanak létrehozni. Elfelejtik 
azt, hogy a létszámuk évről évre csökken, hogy egyre kevesebb a fi atal 
„mozgatórugó”, elfelejtik minden szomorúságukat és nyomorukat, csak 
az lebeg szemük előtt, hogy játszani akarnak, játszaniuk kell, mert a játék, 
a színház a lételemük, a feladatuk és a küldetésük.

Képzeletünkben adva van hát egy kicsiny amatőr társulat, amelynek tagjai 
eldöntötték, hogy létrehoznak egy színházi produkciót. De kérdés, hogy mit. 
Mitől függ ez? Attól, hogy mit játszottak tavaly? Annak a szellemi folytatása 
legyen vajon? Vagy egy egészen más műfajú szöveget kellene műsorra tűzni? 
Hogyan és honnan lehet szöveget találni? Vajon mi a közönségük elvárása, 
és fi gyelembe kell-e azt venniük? Hányan vannak a csapatban? Mindenki 
játsszon? Vagy esetleg új tagokat kellene toborozniuk? Honnan és hogyan 
találhatnak új színjátszókat? Ki rendezzen? Milyen legyen, milyen lehet a 
szereposztás? És – természetesen – honnan lehet pénzt szerezni az előadásra? 
Nem valószínű, hogy egyszerre zúdul a csapat nyakába a fenti kérdésözön, 
de biztos, hogy apránként mindezzel szembesülniük kell majd (és ez csak 
töredéke a munkafolyamat során felmerülő kérdéseknek). Az ilyen és az ehhez 
hasonló kérdések és válaszok ágyaznak meg a születendő előadásnak. Az, 
hogy milyen úton jut el ez a csoport az ötlettől a bemutatóig, igen változatos 
lehet, hiszen számtalan döntés befolyásolja az előadás végső változatát.

Kíséreljük meg egy ilyen képzeletbeli kis csoporttal együtt végigver-
gődni magunkat egy előadás létrejöttének minden pillanatán, a gondolat 
megfoganásától egészen a produkció megszületéséig. Így ízelítőt kaphatunk 
az amatőr színjátszás varázsából, ráleshetünk számos buktatójára, és szem-
besülhetünk sok gyakorta felvetődő kérdéssel és problémával.

JÁTÉK ÉS SZÍNJÁTÉK

A színészek játszani szeretnének, de ha ezt a csapat csak a saját kedvére 
és élvezetére cselekszi – nem törődve azzal, hogy ez milyen hatást gyako-
rolhat a nézőre, sőt nem is nekik szánva játékukat –, akkor ez megmarad 

■■■  AZ ELSŐ GONDOLATOKTÓL… ■
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önmagának: játéknak. A játék abban a pillanatban alakul át színházzá, 
amikor társul a harmadik tényező: a néző. Ebben a pillanatban az előadás 
felelőssége megnövekszik, hiszen már nemcsak a saját kedvükre játszanak 
a színészek, hanem hatni kívánnak a közönségükre is.

„Kapcsolatok az előadáson: színész–téma–közönség. A próbákon 
színész–téma–rendező. A legkorábbi kapcsolat: rendező–téma–tervező” 
– mondja Peter Brook. A színházi előadás három tényezőt feltételez: 
alkotókat (szövegíró, rendező, színészek), alkotást (ez maga a színész 
és az általa megvalósított cselekmény) és nem utolsó sorban a befoga-
dót (közönség). Amennyiben egy előadásnak nincs közönsége, az nem 
tekinthető színháznak, ugyanakkor, ha egy előadást már akár egyetlen 
néző is néz, máris színházról beszélhetünk. Ennek értelmében nagyon 
fontos meghatározni, azaz tudatosítani, hogy kikkel, milyen céllal és 
kiknek, milyen céllal mutatjuk be majd a produkciót. Ha ezzel tisztában 
vagyunk, akkor nekiláthatunk szöveget keresni.

AZ AMATŐR RENDEZŐ

Szöveget kell találni, azonban ki lesz az, aki megtalálja a legmegfelelőbb 
textust? Vajon közösen keressék? Erre igen ritkán van példa. Esetleg a 
művelődési egyesület elnöke néz utána egy megfelelő színműnek? Elő-
fordul. Leggyakrabban a társulat rendezője az, aki a drámát felkutatja 
és kiválasztja. Ám ha nincs a csapatnak állandó rendezője, akkor ki 
rendezzen? A társulat egyik színésze? Ez gyakran megesik, de az is el-
képzelhető, hogy az együttes vendégrendezőt hív. Kivételes érték, ha egy 
amatőr társulat saját soraiban talál egy tehetséges, debütáló, elsőmunkás 
rendezőre, akinek segítségével egy élvezetes munkafolyamat során kitűnő 
előadás születhetik meg.

Tehát: lehet, hogy megvan a szöveg, és keresni kell hozzá egy rendezőt, 
de lehet, hogy megvan a rendező, aki keres egy szöveget. Azonban az is 
előfordulhat, hogy kellene egy rendező, aki majd ajánl szövegeket is… De 
hogyan megtalálni ezt a rendezőt? Ki rendezhet? Milyen tulajdonságokkal 
és tudással kell rendelkeznie? Ezt nem egyszerű megválaszolni.

Kezdjük talán ott, hogy a színházban nincs egyenjogúság. Hierar-
chia van. Olyan hierarchia, amelynek a csúcsán a rendező áll, vagyis 
mindenkinek el kell ismernie az ő fennhatóságát – akár idősebb, akár 
fiatal, akár tapasztaltabb színész vagy rendező, akár kezdő. Mindenki, 
aki vállalkozik arra, hogy részt vesz a munkában, el kell, hogy fogadja a 
rendező instrukcióit. Ez nem jelenti azt, hogy mindenben gondolkodás 
nélkül egyet kell értenie vele, és papagáj módjára végrehajtani az utasí-

■■■  ■
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tásait – hiszen kreatív és építő jellegű vitákra mindig szükség van – ám 
lényeges, hogy a vita végén az utolsó szót a rendező mondja ki. Nem jó, 
ha a rendező nem nyitott a vitákra, hanem diktátorként „uralkodik”, 
mert így a színészek számára az alkotófolyamat sokkal kevésbé izgalmas, 
inspiráló és felemelő. Ekkor munkájuk gyümölcse nem teljesedhet ki, sőt 
az előadás is bizonyosan veszít értékéből, és nem lesz több végrehajtott 
utasítások egyvelegénél.

A színházi előadás sok ember együttalkotásának eredménye, amely 
egy belső hierarchiában valósul meg, de ez a hierarchia nem kényszerű 
rezsim. Közös alkotói szándékot – és ne felejtsük: önfegyelmet – felté-
telez. A rendező legyen az úr a házban, mindenki ismerje el az auto-
ritását – ugyanakkor a rendező legyen nyitott minden véleményre, és 
saját megítélése szerint fogadja azokat el. Többnyire ő az, aki szöveget 
keres, és aki átlátja, hogy milyen előadásra van szüksége a társulatnak 
és a közönségnek. Tudja, hogy az adott körülmények között milyen az 
építő jellegű és színvonalas előadás. Tudnia kell, hogy milyen technikai 
feltételek között alkothat, és többnyire ő az, aki az előadás producere is 
– vagyis ő kutatja fel az anyagi forrásokat, azaz ő hajtja fel a szükséges 
pénzt. Mindezek mellett jó, ha a rendező kitűnő szervező is.

És ez még távolról sem minden. Igen hasznos, ha a rendező rendelke-
zik színészi tapasztalattal, így tisztában van vele, hogy milyen elvárásai 
lehetnek, milyen feladatot róhat egy-egy színészre, milyen eszközökkel 
élhet a színész, hogy a kívánt hatást elérje, hogy a megformált jellem, a 
figura „hű” és hiteles legyen. A rendezőnek önmagában (képzeletben) 
minden egyes szerepet el kell játszania, mindegyikkel azonosulnia kell, 
mindegyikhez szükséges színészi eszközöket ismernie kell: tehát a ren-
dező színész is egy kicsit.

A szöveg kiválasztását követően a rendező az, aki szükség esetén 
a dráma szövegét átalakítja – azaz csapathoz, a külső feltételekhez/
körülményekhez és a saját koncepciójához igazítja: pl. kihúz belőle egy 
szereplőt vagy összevon két figurát, de lehet, hogy hozzáír egy újabb 
szereplőt, helyszíneket von össze, rövidíti a dialógusokat stb. – tehát 
dramaturg is.

A próbafolyamat során átlátja egy-egy adott szereplő jellemét, azt 
a színésznek elmondja, indokolja a szereplők tetteit, vágyait, érzéseit – 
emellett a színész személyiségét is ismernie kell, és a figura elemzését 
ennek szellemében kell megalkotnia és tolmácsolnia: pszichológusként 
gondolkodik. Ezenkívül a rendezőnek jó pedagógusként meg kell ol-
dania például a társulaton belül összetűzéseket vagy más, személyes 
problémákat.

■■■  
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Az esetek többségében a rendező az, akinek a fejében – általában még 
a próbafolyamat elején – az előadásról „összeáll a kép”, fantáziájában az 
egész előadást „vizualizálja”, azaz képileg is megtervezi, hogy az végül 
hogyan néz majd ki. Elképzeli a díszletet, a jelmezeket, a fényeffektusokat 
(de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy ettől az elképzeléstől a későbbiek 
folyamán nem térhet el, amennyiben ezt az alkotás megkívánja). Ebben 
az értelemben a rendező képzőművész.

Az előadás egyik alapkövetelménye egy átgondolt és tudatosan „dik-
tált” ritmus és tempó (lásd A tempóritmus című fejezetet). Ugyanakkor 
a hangulati hatás erősítése érdekében a színészi játékot zenével és más 
hangeffektusokkal is megfestheti a rendező, sőt zenés előadások ese-
tében zenei betéteket, betétdalokat illeszt az előadásba, összességében 
megkomponálja az előadást. Egy jó zenei érzékkel megáldott rendező a 
zenét önálló dramaturgiai funkcióval is alkalmazhatja az előadásban. 
Tehát a rendező bizonyos értelemben zenész is.

És még folytathatnám a sort, de semmiképp sem lenne jó, ha ez a 
számos feltétel elrettentő erővel hatna. Alapvető követelmény, hogy a 
rendezőnek legyen mondanivalója, elképzelése az előadásról, tudja, hogy 
mit akar, miért akarja azt, és a kívánt hatást hogyan kívánja elérni.

Történetünk folytatásában egyelőre a rendező szemszögéből gördít-
jük tovább az eseményeket, az ő szerepébe helyezkedünk: mi keresünk 
szöveget, és mi rendezzük az előadást.

■■■  



■■■  ■ Kézikönyv amatőr színtársulatok részére ■ 19 ■

A SZÖVEG

Darabválasztás

Milyen szempontok alapján eshet a választásunk egy drámára? Igen 
fontos szempont, hogy értékes és művészileg igényes színpadi művet 
mutassunk be – legyen az vígjáték vagy véres tragédia. Választásunknak 
minden szempontból mértékletesnek, azaz ízlésesnek kell lennie – külö-
nösképpen érvényes ez a vígjátékokra, hiszen a színház nagymértékben 
formálja a közösség ízlését. A szöveg témája legyen érdekes, aktuális, 
őszinte: a társulat, valamint a közönség számára is tartalmazzon mon-
danivalót.

A szerepek legyenek kioszthatók a társulat színészei között. Igen 
ritkán fordul elő, hogy a szöveg tökéletesen alkalmas erre, ha pedig nem 
így van, akkor kisebb/nagyobb átalakításokkal a szövegnek az adott 
állapothoz igazíthatónak kell lennie. A szövegnek nemcsak a társulat 
létszámának és nemi arányának kell megfelelnie, hanem arra is szükség 
van, hogy a kulcsszerepekre alkalmas színészek legyenek a társulatban. 
Jó, ha nem folyton ugyanarra a színészre építjük az előadásokat.

A bemutatandó előadás legyen közönségnevelő, fokozza a színház 
iránti érdeklődést, növelje a látogatók számát, vagyis párhuzamosan meg 
kell felelnie a közönség elvárásainak, ugyanakkor nevelnie is kell azt.

A rendezőnek akarnia kell az előadást, és kényszerektől mentesen, 
önszántából kell vállalnia a munkát. Önbizalmának köszönhetően 
képesnek kell magát tartania arra, hogy a darabot megrendezze. Igaz, 
hogy egy rutinos, tapasztalt „öreg róka” talán csukott szemmel is szín-
padra tud vinni egy-egy klasszikusan épülő előadást, de ebből mindig 
hiányozni fog az a szikra, ami szenvedélyt ébreszt a nézők és a színészek 
szívében. Hiányozni fog az, ami miatt színházba járunk. Ez a szikra csak 
szerelemből tud megszületni: ha a rendező beleszeret abba, amit csinál, 
és ha az így megszülető előadás szerelemgyerek.

Fontos szempont, hogy a készülő előadás műszaki feltételei kivite-
lezhetőek legyenek, azaz ne igényeljen különösebb, megfizethetetlen 
vagy nem megvalósítható technikai megoldásokat – illetve a cselekmény 
átültethető legyen a meglévő technikai körülmények közé.

Az előadásnak színészpedagógiai, valamint közönségápolási és -ne-
velési szempontokból is illeszkednie kell a társulat repertoárjába. Ha 
visszatekintünk az együttes elmúlt évadaira, a bemutatott produkciók 
kirajzolják a társulat arculatát. Annak ellenére, hogy tudjuk, mi a biztos 
befutó, mégsem feltétlenül jó, ha folyamatosan azonos műfajú előadás 
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kerül műsorra (mondjuk zenés vígjáték). Amennyiben a repertoár stag-
nál – azaz folyamatosan azonos típusú előadásokat produkál a csoport 
–, úgy egy idő után bezárul a kör a társulat körül. Önmaguknak és jól 
ismert közönségüknek játszanak, de miután nem nyitnak, egyik „fron-
ton” sem fejlődnek. A kockázat olykor százszor nagyobb örömöt szül, 
mint a biztos út.

A szövegválasztásnál néhány szó erejéig szólni kell a házi szerzők 
műveiről is. Amennyiben ezek a drámák eleget tesznek a fenti elvárá-
soknak, és erről szakmai konzultációk során is megbizonyosodunk, úgy 
nemcsak, hogy be kell mutatni azokat, hanem ösztönözni kell a szerzőket 
új színpadi művek megírására is. A házi szerzők esetében természetesen 
nem lehetnek olyan elvárásaink, mint egy klasszikus drámairodalmi 
alkotásnál, ha azonban tehetséges a szerző, akkor színpadi tapasztala-
toknak köszönhetően a társulatban hihetetlenül izgalmas műhelymunka 
alakulhat ki. Ez az együttes előadásainak sajátságos ízt kölcsönözhet, és 
csak rá jellemző, egyedi és megismételhetetlen színházat eredményez. 
Az ilyen alkotói munka kivételes értékű lehet.

Érdemes kutatni könyvespolcunkon, ismerőseink polcain, de ma 
már igen hasznos segédeszközünk lehet az internet. Számos drámát ta-
lálhatunk a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Drámatárában (www.
vmmi.org), a Kortárs Magyar Drámaírók honlapján (www.dramairok.
hu), valamint a Magyar Elektronikus Könyvtárban (www.mek.oszk.hu) 
is, ha a témamegjelölésnél a színdarab kulcsszót ütjük be. Sokszor elol-
vashatjuk a színművek szinopszisait, rövid tartalmát is a fülszövegekben, 
ami igen hasznos útmutató lehet.

Tételezzük fel, hogy most Örkény István Tóték című színműve akadt a 
kezünkbe, ami mondanivalóját tekintve igen aktuális szöveg, rólunk szól, 
fájón. Ám a furcsa, fanyar humor, ami az egész darabot áthatja, kedvessé 
és könnyen befogadhatóvá teheti az előadást. Általában a társulatokban 
szinte teljes egészében megoldható a szereposztás. Ha a kulcsszerepekre 
vannak színészek, és csak a kisebb szerepekre kell majd megoldást talál-
nunk, nyert ügyünk van (lásd A szerepekről című fejezetet).

Első olvasatok

Célszerű lehet, ha már az első olvasás során rövid feljegyzéseket készí-
tünk, cédulázunk. Amikor elolvastuk a teljes szöveget, és azt bemuta-
tásra érdemesnek találtuk, akkor jó, ha mindenféle külső befolyástól 
és feltételtől függetlenül leírjuk gondolatainkat, vízióinkat az esetleges 
előadással kapcsolatosan. Lejegyzünk minden asszociációt, amit a szö-
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veg bennünk felébresztett. Azt is, hogy szerintünk miről szólt, mi az, 
ami számunkra érdekes, izgalmas volt, mi ragadott meg, mi zaklatott 
fel, mitől aktuális a darab. Ezek a feljegyzések nem lehetnek általánosak 
(pl. jó dráma volt, nagyon szép történet, nagyon kacagtató szituációk), 
hanem konkrét, egyértelmű, kizárólag a kiválasztott darabra vonatkozó 
feljegyzések (pl. „ilyen pontos társadalomkritika egyetlen más műben 
sincs számomra ennyire megfoghatóan és jellemzően kifejezve” vagy 
„bosszantó, hogy a nagydarab, magabiztos és tisztességes Tót teljesen ki 
van szolgáltatva annak a mitugrász gerinctelen, hataloméhes Őrnagy-
nak”). Eleinte átfogó megjegyzéseket írjunk le az olvasott műről, nem 
részletekbe bocsátkozókat.

Újraolvasva már elképzeljük, hogy maga az előadás miként működhet 
a rendelkezésünkre álló színházi eszközök felhasználásával. Ezeket az 
első víziókat is mindenképpen hasznos rögzítenünk, hiszen ezek a sze-
relem első pillanatai, ami miatt „kedvesünkre” esett választásunk. Ha 
rendezőként valaha elfelejtjük, hogy miért ezt a szöveget tűztük műsorra, 
akkor a szerelem is elmúlhat – ezért jó, ha ezek a szavak, mondatok ott 
lapulnak a zsebünkben, és emlékeztetőül bármikor elővehetjük őket, ha 
úgy érezzük, hogy letértünk a helyes útról.

Szövegértelmezés

A szöveg gondos és precíz értelmezése természetesen a későbbiek során 
a színészekkel együtt folytatódik, ha azonban a rendező ezen a folya-
maton nem „verekszi magát át” a próbák megkezdése előtt, akkor nem 
alakíthatja ki a pontos és fókuszált koncepcióját.

A szövegelemzés néhány alapvető eljárása:

 ▷ a téma megállapítása;
 ▷ a lényeg kiemelése;
 ▷ adatkeresés;
 ▷ ok-okozati kapcsolatok, viszonyok megállapítása;
 ▷ a művekben megjelenített
  ■ értékek,
  ■ erkölcsi kérdések,
  ■ motivációk,
  ■ magatartásformák felismerése és értelmezése;
 ▷ az időrend pontos meghatározása (a drámában – különösen a 

kortárs szövegekben – a jelenetek nem feltétlenül kronológiai 
sorrendben követik egymást).
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Holnap ilyentájt már itt lesz… És nem fogja zavarni semmi.
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Fontos hangsúlyoznunk, hogy a darab témája (miről szól?) nem 
azonos a darab cselekményével (mi a története?).

A szöveg témája

A szöveg témája alatt értendő az a központi fogalom, kérdés vagy dilem-
ma, ami a színmű olvasásakor legmarkánsabban felvetődik. Ezt célszerű 
tömören megfogalmazni. Pl. a Tóték témája lehet a kisember kiszolgál-
tatottsága a fasisztoid hatalom terrorjának. Egyszavas fogalmakkal is 
élhetünk, ám törekedni kell a minél konkrétabb meghatározásokra: 
hatalom, kiszolgáltatottság, terror, megalázás, félelem…

A szerző már gyakran a darab címében vagy az alcímben megha-
tározza alkotásának témáját. Shakespeare Rómeó és Júliája szerelmi 
történet, Madách Imre Az ember tragédiája című drámája az emberiség 
sorstragédiája, vagy például Mihail Bulgakov Molière című drámájának 
az alcíme Képmutatók cselszövése, ami magáért beszél.

A mű témáját gyakorta a rendező értelmezése teszi sajátságossá, 
de ez csak akkor helytálló, ha az általa meghatározott témát a dráma 
cselekménye valóban megrajzolja. Amennyiben a darab nem hordozza 
magában a rendező által meghatározott téma lehetőségét, úgy célt té-
veszthet az egész előadás. Ezek szerint minden szöveg többféleképpen 
értelmezhető, de fennáll a szöveg félreértelmezésének veszélye is. Pél-
dául mindenképpen melléfogás volna, ha számunkra a Tóték témája a 
következő lenne: az egyszerű embert folyamatosan mindenki megalázza, 
idestova már a felesége is nagyobb úr a háznál, mint ő maga, hiszen az 
alapkonf liktus az Őrnagy és Tót között alakul ki. Ha a téves értelmezést 
továbbvinnénk, akkor a történet végén Tót lázadása logikátlan volna, 
csupán egy mitugrászt ölne meg (kérdés, hogy miért), és nem a terror, 
a diktatúra ellen lázadna.

Az előadás témája rossz irányba tolódhat akkor is, ha egy mellék-
szereplő – mondjuk a téves szereposztásnak köszönhetően – főszerep-
lővé lép elő (az előbbi példánál maradva: ha például Mariska átveszi a 
házban az uralkodó szerepét és maga alá gyűri Tótot, nem is adva neki 
lehetőséget arra, hogy az Őrnaggyal konfrontálódjon). Ez többek között 
akkor történhet meg, ha a társulatban Mariska szerepét játszó színésznő 
nagyobb autoritás vagy/és lényegesen jobb színésznő, mint a Tótot alakító 
kollégája, vagy/és kevésbé gyakorol önfegyelmet, nincs benne alázat és 
kollegialitás a partnerével szemben.
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A szöveg mondandója

Minden esetben fontos meghatároznunk az előadás pontos témáját, és 
ennek szellemében a színmű rendezői olvasatát, azaz értelmeznünk kell 
azt, amiről a dráma szól. Az író kezében a dráma témája csak eszköz 
mondanivalójának közléséhez. A téma önmagában nem sok értékkel 
bír, amennyiben a szöveg nem tartalmaz valamit, amit a szerző el akart 
mondani, meg akart értetni nézővel a cselekmény által.

A rendező nagy valószínűséggel azért választ ki egy szöveget, mert 
nemcsak a témája, hanem a mondanivalója is izgalmas, aktuális számára. 
A szerző mondanivalója kiderül már az első elolvasás után. Hasznos, 
ha ezt a mondanivalót a rendező – akárcsak a témát – tömören, sűrítve 
megfogalmazza és lejegyzi.

Vajon mi Örkény István mondanivalója? Régi, elavult és pontatlan 
terminológiával élve: mi a szerző üzenete? A Tóték mondanivalója Örkény 
szerint talán az, hogy nem tűrhetjük birkamódra az utolsó pillanatig a 
ránk telepedő terrort, mert ennek eredménye a pusztulás.

Az író mondanivalója már az első elolvasás után meghatározható, 
azonban a rendezői koncepció (elképzelés) egyik alapkérdése az, hogy a 
rendező mit kíván közölni az előadással. A koncepció az előadás műfa-
jával és stílusával is összefüggésben áll.

A MŰFAJ ÉS A STÍLUS

A színházi előadásnak a vígjátéktól kezdve a tragédiáig igen sok válfaját 
ismerjük. Minden műfajú előadást többféle stílusban lehet bemutatni. 
Az előadás műfaja és stílusa együttesen határozza meg az előadás ar-
culatát.

Műfaj

Még a próbafolyamat előtt a rendező feladata eldönteni, hogy milyen 
műfajú előadást kíván létrehozni. Általában ez megfelel az írott mű 
műfajának, de nem feltétlenül azonos vele, esetleg csak részben azonos 
vele. A rendezői koncepciónak alá kell támasztania az előadás műfaját 
vagyis a kiválasztott műfajnak kell a legkompetensebbnek lennie arra, 
hogy közvetítse az előadás mondanivalóját.

Megkülönböztethetünk prózai színművet, verses drámát vagy drámai 
költeményt. A színműben (és az előadásban) szereplő drámai sajátos-
ságok szerint nagy vonalakban a következő műfajokat határozhatjuk 
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meg: komédia, tragédia, középműfajú dráma és ezek különböző variációi, 
illetve ötvözetei.

Ez – természetesen – egy igen durva felosztás, az előadások ezek 
különböző árnyalataiban és kombinációiban valósulnak meg, hiszen 
ha kissé részletesebben kívánjuk meghatározni a különböző drámai 
műfajokat, akkor beszélhetünk:

 ▷ rituális vagy szertartásjátékról,
 ▷ klasszikus tragédiáról,
 ▷ komédiáról,
 ▷ bohózatról,
 ▷ komikotragédiáról,
 ▷ tragikomédiáról,
 ▷ tragédiáról,
 ▷ zenés színpadi műfajokról (opera, operett, musical),
 ▷ realista színjátékról,
 ▷ abszurd drámáról,
 ▷ groteszk drámáról,
 ▷ bábjátékról,
 ▷ látványszínházról,
 ▷ tánc- és mozgásszínházról.

Ezeken a műfaji meghatározásokon belül is több alkategóriát kü-
lönböztethetünk meg: intrika, karakterdráma, társadalmi szatíra, 
szalondráma, lírai dráma, romantikus vígjáték, farce, zenés bohózat, 
hősköltemény, történelmi dráma, népszínmű és még sorolhatnám a vég-
telenségig. Alapjában véve az a fontos, hogy kikristályosítsuk, az előadás 
mely műfaji elemekkel kíván operálni, és ezt követően már számtalan 
kombináció lehetséges. (Manapság az előadás műfaji meghatározása sok 
esetben az előadás alcíme is lehet.)

A Tóték című színmű műfajilag a tragikomédia meghatározást kapta, 
és valószínűleg az előadásunk is ezen az útvonalon halad, ám volt már 
szerencsém a Tóték zenés verzióját is látni (az Örkény változatában csak 
a buszállomáson jelen lévő tűzoltózenekar az egész előadás során végig-
kísérte az eseményeket), ami kitűnő előadás volt, semmit sem vesztett 
erejéből, sőt! Elképzelhető, hogy népszínműként adják elő, de e szöveg 
igen alkalmas arra is, hogy a groteszk vonalát domborítsák ki.
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Stílus

A stílus a kifejezésformák sajátságos módja. A stílus mindent áthat, 
egy ember öltözködését, fésülködését, munkamódszerét, testtartását, 
beszédmódját, kreativitását, alkotásait, felfogásmódját, életszemléletét, 
érzékenységét, gondolkodásmódját. Egyszóval: mindennek stílusa van, 
amit ember teremtett, vagyis a természetben eleve adott tényezőknek 
(növények, állatok, hegyek, tengerek stb.) nincs stílusa.

A stílus a színházművészetben éppen úgy, mint más művészetekben, 
a műalkotás jellemző és egységes kifejezésmódja, vagyis azok a vonások, 
amelyekben az esztétikai cél és az alkotóművész formáló ereje kifejezésre 
jut. A színházi előadás stílusának kialakítója a rendező, aki az alkotás 
egységét biztosítja. Ebben a minőségben több stílusmeghatározó tényezőt 
kell figyelembe vennie: pl. a drámaíró egyéni kifejezésmódját, a műfaj 
sajátos követelményeit, a darab korának jellegzetességeit stb.

Az előadás tulajdonképpen stílusjegyek összessége. Mit értünk az 
alatt, ha valamire/valakire azt mondjuk, hogy nincs stílusa vagy rossz 
a stílusa? Ehhez tudnunk kellene, hogy pontosan mit is fed a stílus szó. 
A legegyszerűbben talán úgy fogalmazhatnám meg, hogy a stílus az a 
mód, ahogyan az alkotást megvalósították (ennek értelmében nemcsak az 
előadás egészének van stílusa, hanem egy-egy színésznek, a díszletnek és 
a zeneszerzőnek is). Személyes stílusnak nevezhetjük a rendező felismer-
hető kézjegyét (amikor egy előadás megtekintése után a jellegzetességek 
alapján felismerjük, hogy ez kinek a rendezése).

Mivel a színház nem muzeális rekonstrukció, hanem élő művészet, 
a stílusok összevonásában mindig a jelenkori kifejezésformák a döntők. 
A történeti stíluselemek pedig csak annyiban, amennyiben jelenlétükkel 
vagy hiányukkal nem zavarják az aktuális élmény elevenségét.

A nagy korszakok stílusaitól napjainkig – röviden

 ▷ Az antik dráma korszaka (i. e. VI. – i. sz. IV. század)
 ▷ Gótikus stílus (X–XVI. sz.)
 ▷ Humanizmus és reneszánsz (XV–XVII. sz.)
 ▷ Barokk színház (XVII–XVIII. sz.)
 ▷ A XVIII. századtól a polgári kor színháza
 ▷ Klasszicista stílus (XVIII. sz.)
 ▷ Romantika stílusa (XVIII. sz.)
 ▷ A népszínművek, népi színház stílusa (XVIII–XIX. sz.)
 ▷ Naturalizmus (XIX. sz.)

■■■  



■ 28 ■  Brestyánszki Boros Rozália ■ Színházi alapok amatőröknek  ■■■

■■■  

 ▷ Realista színjátszás (XIX–XX. sz.)
 ▷ Modern színházi irányzatok (XX. sz.)
  ■ impresszionista,
  ■ szimbolista,
  ■ szürrealista,
  ■ expresszionista,
  ■ dokumentumdráma,
  ■ avantgárd színház stb. 

A kortárs stílusjegyek – és itt nem feltétlenül csak színházról beszé-
lünk – még nem minden esetben körvonalazhatók, mert sokszor nem 
látjuk a fától az erdőt, hiszen benne élünk, természetesnek, mindennapi-
nak éljük azt meg. Ahhoz, hogy egy kor stílusjegyeit egyértelműen meg 
tudjuk határozni, kissé el kell attól távolodnunk (például már az elmúlt 
évtized stílusjegyeit is fel tudjuk vázolni, de a jelenkor jellemzőit kevésbé 
vagy pontatlanul). A stílusjegyek megfogalmazásához történelmi távlat 
szükséges. Ennek legegyszerűbb módszere, ha például egy konkrét téma 
szempontjából megfigyeljük, hogy azt a különböző időszakokban miként 
dolgozták fel, miként boncolgatták, hogyan közelítették meg.

Amennyiben a rendező történelmi témájú drámával kíván foglalkoz-
ni, mindenképpen meg kell ismerkednie az adott korszak stílusjegyeivel, 
de ennek akkor is utána kell járnia, ha nem történelmi drámát kíván 
létrehozni, viszont maga a szerző egy másik történelmi korban élt és 
alkotott. A rendezőnek tudnia kell, hogy bizonyos problémák felvetődé-
se, fejtegetése és megközelítése mit jelentett az adott korban, így tudja a 
dráma problematikáját átemelni a mai korba. A különböző történelmi 
korok stílusjegyeit úgy is összevethetjük, ha két különböző korban élt 
szerző azonos történelmi témára írt művét vesszük elő, pl. egy XV. századi 
passiójátékot és egy ugyanerre a témára írt XX. századi művet.

A naturalizmus, a realista színjátszás és Sztanyiszlavszkij

A naturalizmus minden elemét a hiteles, valósághű ábrázolás elvéhez 
igazítja. A beszéd, a mozgás, a díszlet és a jelmez a legapróbb részletekig 
a valóságot utánozza.

A realizmus színháza orosz gyökerekre vezethető vissza. Alapelve, 
hogy a színpadnak a valóságot kell tükröznie. Abban különbözik a na-
turalizmustól, hogy a naturalizmus (miután mindenben hű akar lenni a 
valósághoz) sokszor láttat az előadás cselekményéhez képest lényegtelen 
elemeket. A realista színjátszás ezt nem teszi. Ami nem áll a színpadi 
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cselekmény szolgálatában, azt elhagyja. Az orosz realizmus színháza kap-
csán feltétlenül beszélni kell Sztanyiszlavszkij rendezői művészetéről.

Konsztantyin Sztanyiszlavszkij műkedvelő színészként kezdte pálya-
futását, majd 35 éves korában hivatásául választotta a színházat. Az elve az 
volt, hogy a színészeknek közösen kell felkészülniük, és képesnek kell lenni-
ük a megformált karakterrel való intenzív belső azonosulásra, ugyanakkor 
függetlennek kell maradniuk a szereptől, hogy azt alárendelhessék a darab 
egészének. A XIX. század végi mesterkélt és stilizált színházi gyakorlattal 
szemben minden előadásban a hiteles érzelmek újrateremtését tűzte ki célul. 
Forradalmi célkitűzését Sztanyiszlavszkij így írta le: „Síkra szállunk a régi 
játékmodor, a teatralitás, a hamis pátosz, a szavalás és mindenféle ripacs-
kodás ellen, a rendezés, a díszletezés rossz konvenciói és a sztárrendszer 
ellen, amely tönkreteszi az együttest.” Azt vallotta, hogy a színházi mű-
alkotásnak az a feladata, hogy a valóság híven utánzott részleteiből olyan 
ábrázolást hozzon létre, amely tartalmasabb, mint a valóság maga.

Állítása szerint: „Ahhoz, hogy a színészt megragadja és színpadi 
cselekvésre késztesse az a képzelt világ, amelyet a drámaíró munkája 
alapján létrehoz, feltétlenül hinnie kell ebben a világban; ugyanolyan 
reálisnak kell tartania, mint az őt körülvevő valóságos világot. Ez nem 
azt jelenti, hogy a színész a színpadon hallucinációkba essék, hogy játék 
közben elveszítse realitásérzékét, nem azt jelenti, hogy valódi fának 
fogadja el a festett díszleteket. Sőt épp ellenkezőleg, tudata egy részének 
mindig kívül kell állnia a darabon, ellenőrként kell figyelnie mindent, 
amit a színész szerepében érez és végrehajt. Nem felejti el, hogy a díszlet, 
a kellék nem egyéb, mint díszlet és kellék, de ennek nincs jelentősége 
a számára. Mintegy ezt mondja magának: »Tudom, hogy minden, ami 
engem itt a színpadon körülvesz, durva hamisítvány, hazugság. De mi 
lenne, ha ez mind igaz lenne, akkor hogyan reagálnék egy ilyen jelenségre, 
mit tennék?« […]És attól a pillanattól kezdve, hogy a színész lelkében 
megjelenik ez a »mi lenne, ha«, a reális világ elveszti számára érdekességét, 
és a színész átlép egy más, képzelőereje által tervezett életbe.”

Sztanyiszlavszkij olyan tanítással járult hozzá a színjátszás fejlődé-
séhez, amely messze túlmutatott a maga korán, és hatását mindmáig 
megőrizte.

Személyes stílusjegyek és az előadás sajátságos stílusa

Miről ismerjük fel alkotásaiban a szerzőt? Arról, hogy valamilyen különös, 
csak rá jellemző módon ír. Így van ez a rendezőknél, a színészeknél, a jelmez- 
és díszlettervezőknél is – ha már kiforrott stílussal rendelkeznek. Különböző 
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szerzők azonos témára írt művei különböznek (mert más a stílusuk), és egy 
szerző különböző témáról írt művei hasonlítanak (mert azonos a stílusa). 

Az előadás koncepciójában meg kell határoznunk az előadás stílus-
rendszerét is, vagyis stílusjegyeinek összességét, amely majd megalkotja 
az előadás egységes stílusát. Ennek az egységes és konkrétan definiált 
stílusnak át kell hatnia az előadás minden elemét a színészek játékától 
a díszleten át a zenéig. Át kell gondolni például, hogy egy realista elő-
adásban fejgép fényében úszhatunk-e szárazjégfelhők közt, miközben 
kanál nélkül úgy teszünk, mintha levest szürcsölnénk. Mikor és miért 
térhetünk el nagyobb mértékben az előadás stílusától? A néző tudja, 
hogy színházba jött, és érti a színház működési rendszerét. Tudja, ha a 
holdsugarat egy ref lektor halvány fénycsóvája szimbolizálja, és ez nem 
zavarja. De ha az előadás naturalista, akkor megengedhetjük-e, hogy 
maga a ref lektor belógjon a képbe, mint a hold maga?

Egyszóval az előadás alapgondolatának függvényében nagyon ponto-
san meg kell rajzolni az előadás stílusának határvonalait, de azon belül – 
ha ez egységet képez és harmonizál – számos ötvözetre van lehetőség.

Stilizáció

Egy realista előadás során általában arra törekszünk, hogy valósághű 
stílusban vagy attól csak kissé eltérően ábrázoljunk egy cselekményt, 
de például a groteszk vagy az abszurd drámákban ellépünk a valósághű 
ábrázolástól, tehát más a játék stílusa. Ha az ábrázolásmód lényegesen 
eltér a valóságostól, akkor stilizációról beszélünk. 

A naturalista játékstílusról azt mondtuk, hogy olyannyira törekszik 
a valóság hű ábrázolására, hogy annak minden apró elemét átemeli a 
színpadra, azokat is, amelyek semmilyen jelentősége nincs az előadás 
során. A stilizált ennek másik végletében található: lényegre törő, letisztult 
forma, minden feleslegest ledobott magáról, ami nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy leegyszerűsödött!

Gabnai Katalin szerint „a stilizáció a részleteket elhagyó, utalásszerű, 
lényegre törő, sokszor költői emelkedettséggel bíró ábrázolásmód”.

Benyovszky Krisztián szerint a stilizáció „olyan művészi törekvés, 
kifejezésbeli tendencia, intertextuális stratégia megjelenése, amely 
»sajátjaként« használja fel, illetve alkalmazza korábbi stílusok (szerző, 
csoport, irányzat, korszak) jellegadó vonásait. Közben – elsősorban 
legalábbis – nem azok »restaurálását« célozza meg, hanem egy tudatos, 
nagyon is racionális művelet során a kiemelt (valamilyen szempontból 
jellegzetesnek, tipikusnak tartott) elemekből konstruál egy stilisztika-
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ilag egységes formát, egy-egy szerzőt,  műfajt stb. megidéző, bizonyos 
mértékig imitáló formációt”. 

Stilizált lehet a mozgás, a jelmezek, a díszlet, a beszéd, jóformán a 
színpadi cselekmény minden eleme. Amennyiben ezek a stilizált ösz-
szetevők egységesek, szervesen beépülnek az előadásba, és az egészét 
áthatják, akkor stilizált előadásról beszélünk. 

A stilizált díszlet lehet sematikus (egyszerűsített) vagy regularizált 
(egy szabályrendszerre épülő). Stilizált színpadi mozgásnak tekinthető, 
ha például mértani elrendeződésben, koreografált mozgással, tánccal, 
ismétlődő mozgással folyik a cselekmény. A beszéd intonációjában, rit-
musában lehet stilizált. Azonban nem minden esetben stilizált az egész 
előadás. Gyakorta csak egyes jelenetei stilizáltak, például a tömegvere-
kedés, vagy egy akasztás. 

A stilizáció csak akkor képezhet művészi értéket, ha indokolt ren-
dezői koncepció teszi szükségessé, és akkor sem mindegy, hogy mit, 
hogyan, meddig stilizálunk, és az miként alkot szintézist az előadás 
stílusrendszerével.

A RENDEZŐI KONCEPCIÓ

Elolvastuk a drámát, felkeltette érdeklődésünket, alapjában véve megfelel 
a társulatnak, gondolatébresztő téma, és mondanivaló is fogant bennünk: 
megrendezzük. A szöveget ismét elolvassuk, immár szilárd elhatározás-
sal. Ekkor a textusban már kevésbé az írói szándékra figyelünk, inkább 
azt próbáljuk körvonalazni, hogy az olvasottak hogyan csapódnak le 
bennünk, hol vannak a szöveg számunkra hangsúlyos pillanatai, és mivel 
hat ránk leginkább a dráma. Ezáltal kirajzolódik az, hogy az olvasott mű 
milyen konkrét mondanivaló közlésére ad lehetőséget nekünk. Olyan 
mondanivaló lehet ez, amely aktuális, őszinte, konkrét és meggyőző 
– de elsősorban hiszünk benne. Mondandónk eltérhet az íróétól, de 
összhangnak kell lenni a szerző és a rendező álláspontja között, ezek nem 
lehetnek szélsőségesen eltérőek vagy ellentétesek, mert ez esetben az 
előadás félresiklik. Ahogy a téma csak eszköz az író kezében a mondan-
dója közléséhez, úgy maga a dráma is eszközzé lesz a rendező kezében 
mondandójának közlése érdekében.

A saját mondanivalónkat sohasem szabad szem elől tévesztenünk. 
Mindennek, ami az előadás érdekében történik, ennek szellemében kell 
történnie.

Szilárdan kialakult véleményünk, álláspontunk és szándékunk van az 
olvasottakkal. Úgy érezzük, hogy általa meg tudjuk szólítani a közönséget, 
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úgy véljük, hogy alkalmas arra, hogy eszméinket közöljük vele. Ponto-
san, konkrétan és egyértelműen megfogalmaztuk mondanivalónkat. Mi 
a teendő? Ekkor az előadás érdekében kiemelhetjük, hangsúlyozhatjuk, 
bővíthetjük, illetve elhagyhatjuk vagy tompíthatjuk az írott mű elemeit.

A mondanivalón túl a rendezői koncepció elengedhetetlen elemei a 
képek. Azok a vizuális és akusztikai elképzelések, amelyek életre keltik 
a szöveget. Egy olyan vízió ez, amellyel a rendező egy sajátságos úton 
indul megvalósítani esetünkben Tót történetét. Mindez csak úgy kris-
tályosodhat tisztává, ha a rendező pontosan feltérképezte a viszonyokat 
és gondosan elemezte a szituációkat.

Mi lehet a mi mondanivalónk a Tótékkal? Ez minden rendezőnél 
különböző lehet. Ha rendezőként az érdeklődési körünk középpont-
jában a kiszolgáltatottság és ennek értelmetlensége áll, akkor például 
így alakulhat a mondanivalónk: egy izolált közösség védettebb ugyan 
a nagyvilág borzalmaival szemben, de az elszigeteltség kiszolgáltatottá 
tesz. Vagy: a háború fanatikusokat szül: zsarnokokat és magányukba 
begubózott embereket, akik végül felfalják egymást.

Az előadás mondandójának meghatározásával a rendező tulajdon-
képpen a saját koncepciójának alapjait fogalmazza meg, amelyekben 
gyakran (de nem mindig) az író elképzelésétől eltérő, egyéni stílusban és 
lehet, hogy más műfajban él a szerző adta lehetőségekkel (például Örkény 
István fanyar humorával, hiszen a Tóték alapjában véve vígjáték, és ebbe 
ágyazódik a család tragikus története).

Nem születhet igazán jó produkció, ha nincs saját elképzelésünk, 
mondandónk (ezáltal helytálló koncepciónk sincs), ha csak a szerzői 
utasításokat követjük. Ezzel nem léphetünk túl a rossz rutin szintjén – 
de tudnunk kell, hogy minden rendezői látomás kizárólag a színészek 
kreativitásával teljesedhet ki.

Mis en scène

A mis en scène (ejtsd: miz an szen) fogalma magyar nyelvterületen nem 
túlságosan elterjedt. Ez voltaképpen a rendezés alapfogalma, ami a szín-
padon történő eljárások összességét jelenti. Vagyis, hogy ki, mikor, hova 
megy, mit csinál, mindez a díszlet, a világítás, a jelmez együttesében.

Ezt először a szerző képzeli el. A drámában leírja, hogy mely díszlet-
elemek, bútorok hol helyezkednek el a színpadon, hol vannak a járások 
(azok a nyílások, ajtók, rések, ahol a színészek be- és kijárnak). Ennek 
értelmében leírja, hogy elképzelése szerint ki, mikor, honnan, vagy merről 
jön be, hol ül le, merre megy ki. Gyakran előfordul, hogy a szerző elkép-
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zelésében túlkomplikálja a szereplők mozgását, rengeteg helyszínt képzel 
el számos különböző díszletelemmel. Ez egyrészt színpadtechnikailag és 
anyagilag is megoldhatatlan, másrészt a korszerű színház már nem igényli 
az agyondíszített, zsúfolt, folyton változó színpadképet. Sokkal egysze-
rűbb, puritánabb, jelzésszerű (stilizált) tér is megfelel, ha az célratörő. 
Semmiképp sem történhet meg, hogy a társulat azért nem tűz műsorra 
egy szöveget, mert túl drága a kivitelezése, vagy technikailag megoldha-
tatlan – holott minden más szempontból tökéletesen megfelelne. 

A mis en scène vázlatát nagyvonalakban a rendező általában koncep-
ciójának létrehozása során képzeli el. Néha kisebb-nagyobb mértékben 
átalakítja a szerző elképzelését, mert szerinte nem ott vannak a járások, 
ahova azt a szerző képzelte, és mondjuk nem is szeretne széket, és a szí-
nész, ha kell, majd a földre ül vagy állva marad. Elsősorban a rendező 
feladata, hogy a túl komplikált színpadkép egyszerűsítésére törekedjen, 
és az ötleteit továbbítsa a díszlettervezőnek. Vannak rendezők, akik az 
egész mis en scène-t a legrészletesebben kitalálják, de ez olyan, mintha 
előjátszanák a történetet, és ennek hátrányairól már többször beszéltünk. 
Az a jó, ha megteremtik a feltételeket a színészi alkotómunka számára, 
de nem írják le részletesen a teendőket.

A mis en scène végső kialakulását befolyásolja a díszlettervező is, 
aki különböző díszletelemekkel, bútorokkal rendezi be a teret, és talán 
a szerzői elképzeléstől eltérő helyeken, másutt és másként helyezi el a 
járásokat. A mis en scène elemei továbbá a jelmezek, valamint az előadás 
végső kompozíciójában maga a fényterv is.

A SZEREPEK

Funkció

Amennyiben tökéletesen egyértelmű és világos a rendezői szándékunk az 
előadás egészével, akkor elkezdhetünk a részekkel, az elemekkel foglalkozni. 
Az előadás egyik ilyen kulcsfontosságú tényezője a szerepek kérdése.

Hugo Klajn szerint a színházi előadás talán egy olyan élőlényhez 
hasonlítható, amelynek a szereplők a szervei, ezáltal mindegyiknek meg-
van a maga funkciója a szervezetben, és egységesen hozzájárul ahhoz, 
hogy egy élőlényben – az előadásban – teljesedjen ki. Amennyiben az 
egyik szerv rosszul, elégtelenül működik (mondjuk nincs minden fon-
tos szerepre megfelelő színész) vagy egy másik szerv működése túlteng 
(mondjuk az egyik színész folyamatosan le akarja játszani a főszereplőt), 
akkor a szervezet beteg lesz.
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A szöveg következő elemzésekor a szerepekről alkotunk határozot-
tabb képet, azt kell megállapítanunk, hogy az adott figuráknak mi a 
funkciója az előadás cselekményében, azaz miért kerültek a történetbe, 
mivel járulnak hozzá az előadás mondanivalójának közléséhez. A dráma 
szereplőinek funkciója akkor határozható meg, ha a szöveget minden 
részletre kiterjedően, pontosan értelmeztük. 

A Tótéknak tizenhárom szereplője van. A történetben talán a leg-
egyszerűbben a Tót család és az Őrnagy viszonya definiálható, hiszen 
az előadás elsősorban róluk, illetve az ő konf liktusukról szól, de meg 
kell határozni azt is, hogy a történet mellékszereplői miért szerepelnek a 
drámában. Vajon a Tóték történetéhez mivel járul hozzá a Postás? Vajon 
működhet-e nélküle maradéktalanul az előadás? Tudjuk, hogy a Postás 
az, aki közvetít a család és a Gyula fiú között. Ő az, aki az Őrnagy hírét 
hozza, de ugyanakkor ő az is, aki a gyászhírt hozó táviratot nem adja 
át… Vajon ugyanígy zajlana a cselekmény, ha ezt nem tenné, illetve 
megtenné? Nyilván nem. Ehhez hasonlóan minden szereplő helyét és 
feladatát meg kell keresni a történetben. 

Már említettük, hogy a képzeletbeli társulatban a szöveg csak nagy-
jából kiosztható. Tudjuk, hogy ki lehet Tót és az Őrnagy, de nincsenek 
tizenegyen, csak nyolcan. Négy szerepre tehát nincs színészünk. A szer-
ző szerint a tizenháromból három nő, nyolc férfi, a társulatban pedig 
mondjuk összesen négy nő van és négy férfi. Megoldható-e ennyi és ilyen 
nemi elosztású színésszel az előadás?

Az Őrnagy nem húzható ki, nem vonható össze.
Tót nem húzható ki, nem vonható össze.
Tótné (Mariska) nem húzható ki, nem vonható össze.
Ágika nem húzható ki, nem vonható össze.
A Postás nem húzható ki, nem vonható össze. De játszhatja-e nő?
Tomaji plébános kihúzható-e, illetve összevonható-e Ciprianival? 
Cipriani professzor kihúzható-e, illetve összevonható-e Tomajival? 

Játszhatja-e nő?
Gizi Gézáné kihúzható-e, illetve összevonható Lőrinckével?
A lajt tulajdonosa kihúzható-e, illetve öszevonható Lőrinckével?
Lőrincke szomszéd kihúzható-e, illetve összevonható a Lajtossal vagy 

Gézánéval?
Elegáns őrnagy kihúzható-e?
Eggenberger, kisfiú kihúzható-e, illetve összevonható-e Ciprianival 

vagy Tomajival?
Az Inas kihúzható-e?
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Jelen esetben csak azt kell eldöntenünk, hogy meg tudjuk-e oldani az 
ebből eredő problémákat, azaz a társulatunkban kiosztható-e a darab. A 
szereposztásra valamint a szöveg átalakítására, a húzásokra, összevoná-
sokra a későbbiek folyamán még visszatérünk (de persze a szereposztás 
és a szövegátalakítás is egy olyan folyamat, ami párhuzamosan zajlik a 
jelen esetben tárgyalt témakörrel).

Szándék

A történet minden szereplője alapjában véve egy adott célt akar elérni, vala-
miért küzd. Ezt nem csak akkor teszi, amikor fi zikailag aktív, mert küzdhet 
ugyan foggal-körömmel is, de küzdhet némán, „passzívan” is. Például a 
Postás passzivitásával küzd a Tót család idilli hangulatáért, hiszen ennek 
megőrzése érdekében nem adja át a táviratot, hallgat Gyula haláláról.

Minden szereplőnek van valamilyen célja a történetben, a legjelenték-
telenebbnek tűnőnek is. Ezáltal nyer értelmet minden cselekedete, ezáltal 
van igazoltsága színpadi jelenlétének. Ezek a cselekedetek együttesen 
valami magasabb, közös cél érdekében történnek (pl. Tót, Mariska és 
Ágika külön-külön is tűri az Őrnagy zsarnokoskodását, de mindannyian 
Gyuláért teszik ezt).

A dráma adott szereplője alapvető célja elérése érdekében cselekszik. 
Alapfeladata bármit megtenni céljaiért. (Tótnál a cél megmenteni a fiát, 
a feladata ezért elviselni az Őrnagyot). A szereplő alapfeladata mindig 
az előadás mondanivalójával függ össze, és nagyon pontosan meg kell 
határoznunk, mert ha tévesen határozzuk meg, akkor az előadás egésze 
rossz útra tévedhet. Az Őrnagy feladata semmiképp sem az, hogy a Tót 
családot dobozolással macerálja, mert ennél sokkal összetettebb az ő 
célja: hatalmának gyakorlásával rendet és fegyelmet tartani. Meggyőző-
dése, hogy igaza van, és helyesen cselekszik, és ennek pusztán eszköze a 
dobozolás. (Mellesleg a diktatúra alapszabálya: Adj munkát az emberek 
kezébe, nehogy gondolkodni kezdjenek!) Csakhogy az Őrnagy idegei a 
háborúban megbomlottak… 

A történetben részt vevő színpadi alak az alapfeladatát mindig tudato-
san végzi, minden pillanatban ez mozgatja. Ha egy szereplő a színpadon 
fizikailag látszólag teljesen „passzív”, úgy tűnik, hogy „semmit sem csi-
nál”, csak mondjuk a sarokban áll, mégsem veszíti el színpadi jelenlétét 
(nem néz ki a közönségre, nem lesz „civil”, „privát”, nem esik ki a sze-
repéből). Valahogy és valamiért áll a sarokban! A szereplő alapfeladatát 
ismerve látszólagos tétlenségében is „jelen van” a cselekményben. Például 
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Ha megfulladsz, megfulladsz! De amikor a mi egyetlen fiunk 
kint harcol a fronton, akkor meg ne halljam, hogy te a mi házunk 
közelében lélegezni mersz…
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a buszállomáson ácsingózók közé a szerző szerint „bejönnek a mellék-
szereplők” is, tehát jelen van az egész falu: a Plébánostól Gizi Gézánéig 
mindenki. A jelenetben egy szót sem szólnak, mégis, jelen vannak. Mi 
célból? Várják az Őrnagyot. Álldogálásukat, és azon belül minden apró 
cselekedetüket e várakozás hatja át.

Egy szereplő funkciója az előadásban az, amivel az előadás alap-
mondanivalójához hozzájárul. Ez nem feltétlenül tudatos és szándékos 
(például Tót nem akarja bemutatni lassú felfogású, lomha jellemét, és az 
Őrnagy sem akarja megmutatni, hogy őrült, ez mégis fokozatosan nyil-
vánvalóvá lesz, és ennek köszönhetően bontakozhat ki a végkifejlet). 

Alaposan tisztában kell lennünk azzal, hogy melyik alak miért szerepel 
a cselekményben, és a későbbiek során ennek tudatában foghatunk hozzá 
a textus átalakításához, mert így egy-egy kihúzott szereplő funkcióját, 
célját és alapfeladatát átruházzuk, belekombináljuk egy másik szereplőbe, 
és a szerepösszevonás ötvözeteit is ennek szellemében végezzük el.

Alapjellem

A jellemismeret alapvető követelménye a szerepformálásnak. Egy sze-
replőről akkor alakulhat ki a teljes kép, ha céljáért egy meghatározott 
módon küzd. Hogy miként küzd a céljáért, főként a jellemétől függ. 

Milyen tényezők szabhatják meg egy szereplő jellemét? Már tudjuk, 
hogy miért vesz részt a drámában, tudjuk, hogy miért küzd, és hogy ki 
vagy mi ellen. 

A szereplők jelleme is alárendeltje a mű témájának és mondaniva-
lójának. Nem lehet valaki indokolatlanul túlexponált, jelentőségéhez 
képest túlzottan kiemelt jellemű, ha nem ő a központi figura, ha nem ő 
az alapkonfliktus hordozója. Ha mondjuk Ágika egy érzéki, nimfomániás 
lány volna, akkor hitelét vesztené az Őrnagyhoz való naiv vonzódása és 
apja iránti tiszteletteljes viszonya. Azonban nem lehet egy halk szavú, 
riadt kislány sem, hiszen akkor nem történhetne meg, hogy hajszál híján 
az Őrnagy befolyása alá kerül. 

Ha Tótot egy éles eszű, és hirtelen haragú, vagy ezzel ellentétben egy 
teljesen tompa agyú, balga emberként mutatnánk be, akkor érvényét 
veszítené az egész történet. Akkor Tót vagy rögtön az elején elintézné az 
Őrnagyot, vagy a végtelenségig tűrné az utasításait. Nem véletlen, hogy 
Tót egy józan paraszti ésszel megáldott, komótos és jó szándékú ember, 
akinek azért megvan a maga méltósága, nehezen dühödik fel, akkor 
viszont csendes, de végzetes a haragja.
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Elképzelhető, hogy az Őrnagy magánemberként családtalan ember, 
aki soha az életben nem töltött be semmilyen rangos posztot, és a ka-
tonaságnál végre „lett belőle valaki”, „hasznos tagja a társadalomnak”. 
Meggyőződéssel harcol az igazáért, és biztos benne, hogy minden cse-
lekedete és parancsa indokolt és jó szándékú. Az élet azt tanította meg 
vele, hogy csakis ezekkel a módszerekkel szerezhet érvényt annak az 
igazságnak, amiben hisz. Ezért szilárd és elszánt eltökéltséggel alkalmaz-
za módszereit. Ráadásul a háborúban teljesen tönkrementek az idegei. 
Ezek szerint az Őrnagy semmiképp sem maga az ördög, a született go-
nosz, akinek egyetlen célja kizsigerelni a Tót családot, hanem plasztikus 
emberi figura, egy érző lény, aki a maga törvényszerűségei szerint él. 
Annak a színésznek, aki az Őrnagyot alakítja, mindenképpen hinnie 
kell az Őrnagy igazságában, e nélkül sohasem lehet hiteles az alakítása! 
Egyszóval az előadásban minden szereplőnek meg kell keresni az igazsá-
gát, célját, a megvalósításhoz szükséges eszközöket, cselekvési irányát, a 
legjelentéktelenebbnek tűnő epizódszereplőtől a főszereplőkig.

A szerző gyakran külső jellemzőket is megjelöl a színműben. Örkény 
szerint Tót magas, nagytestű ember, az Őrnagy apró, sovány figura – ez 
már alapjában véve ellentétet képez. Az alárendeltség semmiképp sem 
ered Tót jelleméből és testalkatából, alapvetően az sem jellemző, hogy 
engedelmes és alázatos legyen egy olyan emberrel szemben, aki számára 
teljesen értelmetlen cselekvést diktál. A groteszk szituáció konf liktusát 
sokban erősíti, hogy Tót és az Őrnagy testalkata fordított arányban áll 
egymással. A konf liktus azáltal is erősödik, hogy az alacsony Őrnagy a 
„dudás a csárdában”, a nagydarab Tót pedig a „kisegér” lesz. (Holott saját 
közösségében Tót tekintélyt parancsoló tűzoltóparancsnok és családfő, az 
Őrnagy pedig nincstelen, gyenge jellemű, idegbeteg ember, de a katonai 
rangja miatt dönthet Tót fiának életéről.)

Jellembeli tényezők

Az alapjellem mellett egy adott szereplőnek még számos jellemvonása 
van. A jellembeli tulajdonságok feloszthatók képességekre (okos, bátor, 
erős) és hajlamokra (fukar, kíváncsi, agresszív, hiú), de ezek nem önál-
lóan, hanem egységet alkotva határozzák meg a szereplő cselekedeteit. 
A szereplő egy adott helyzetben (szituációban) olykor egészen másként, 
néha ellentétesen viselkedik, mint azt az alapjelleméből feltételeznénk. 
Ez – a körülményeken kívül – lehet annak a következménye is, hogy a 
megformált alaknak nemcsak egy, hanem számos jellemvonása van, és 
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ezek összessége teszi plasztikussá és élővé. (Tót a dráma végén megöli az 
Őrnagyot, holott ez szöges ellentétben áll alapjellemével.)

A jellemvonásokat meghatározza a szereplő temperamentuma (vér-
mérséklete) is. A Tótékban az alapkonfliktus hordozói ellentétes vérmér-
sékletűek, hiszen az Őrnagy lobbanékony, Tót meg látszólag végtelenül 
jámbor ember.

Azt, hogy a figura jelleme miként kristályosodik ki a néző szemében, 
nem pusztán saját cselekedetei határozzák meg, hanem ezt kiegészíti a 
többi szereplő róla alkotott képe is. Előtte és mögötte véleményt mon-
danak róla, sajátságos módon viszonyulnak hozzá, és ez sokszor min-
dennél többet elárul az adott színpadi alakról. Azonban ezzel óvatosan 
kell bánni, mert a többi szereplő olykor félrevezető információkat adhat 
az adott figuráról.

Nem utolsósorban a szereplők önmagukról is véleményt alkotnak, és 
ezt például monológ formájában vagy a többi szereplőnek is elmondhat-
ják. A szereplő önmagáról alkotott véleménye is becsapós lehet, és nem 
feltétlenül felel meg a valóságnak.

A jellemvonások változása

A színpadi cselekmény sodrásában egyre nő a feszültég, egyre közelebb 
kerülünk az alapkonf liktus kirobbanásához. Ennek függvényében a 
szereplők jelleme is változhat. Az ember karakterét a kevésbé állan-
dó jellemvonások összessége adja, és egyetlen ember sem változatlan 
jellemű a születésétől a haláláig. Egy-egy színpadi mű pontosan olyan 
fordulópontokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően sokszor alapve-
tően megváltozik a szereplők jelleme. Ez gyakran a nézők szeme láttára 
történik. Annak érdekében, hogy az adott szereplő jellemének változását 
megfelelőképpen és hitelesen tudjuk ábrázolni, célszerű, ha elképzeljük 
a szereplő előéletét (azaz a színpadi cselekményt megelőző életmódját, 
környezetét, fejlődését). Sztanyiszlavszkij szerint nem az alkotás végered-
ményét kell tanulmányozni, hanem az alkotás feltételeit, az eredményt 
befolyásoló pszichológiai és technikai tényezőket.

Ennek értelmében a szereplő jellemének változását indokolttá kell tenni, 
más környezetbe, teljesen új, váratlan helyzetekbe sodródásával, vagy azok 
előidézésével. Minden jellembéli változásnak (vagy kilengésnek) indokoltnak 
kell lennie. Tudni kell, hogy Ágika miért kezd okoskodni (mert bekerült 
az Őrnagy bűvkörébe), hogy Tót miért akar az ágy alá bújni (mert emberi 
mivoltában szinte teljesen megsemmisítették). Ha ezeket nem indokoljuk 
meg, akkor a jellembeli változások hiteltelenné teszik a fi gurát.
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Viszonyok

Már szó esett a szereplők szerepéről, feladatáról, jelleméről és az ebből 
eredő cselekményről, ellencselekményről, szó lesz a konf liktusról és a 
kirobbanáshoz vezető feszültségről, ami a dráma alapvető mozgatórugó-
ja. A konf liktuson kívül azonban számos más típusú viszony is létezik 
a drámában, hiszen mindenki valamilyen kapcsolatban áll mindenkivel. 
Ezt a szereplők közötti viszonyrendszert részletekbe menően fel kell 
vázolnunk. Mindegyik szereplőről meg kell állapítanunk, hogy milyen 
viszonyban áll a többi szereplővel (nemcsak a központi figurák, hanem 
az összes szereplő, azok is, amelyek az előadás során a színpadon nem is 
találkoznak). Egy embergyűlölő is viszonyul a többi szereplőhöz, és ezt 
azzal fejezi ki, hogy senkivel sem kíván kapcsolatban lenni. Természete-
sen a viszonyrendszert is a színmű, illetve azon túl a rendezői koncepció 
szellemében kell meghatároznunk.

Ha szereplők minden viszonyát tisztáztuk, akkor nem történhet 
tétlen és üres ácsorgás a színpadon, hiszen a szereplőknek céltudatos-
ságukon kívül állandó színpadi jelenlétet biztosít a többiekhez való 
viszonyulásuk.

A KONFLIKTUS

A belső szerkezetet és annak világnézeti kihatásait alapul véve megkülön-
böztethetünk középpontos drámát (amelyben a cselekmény egy központi 
helyzetre épül), kétszintes drámát (ilyenek a két világszintet tételező ókori 
és középkori misztériumjátékok, moralitások is) valamint konf liktusos 
drámát, azaz a konf liktus köré szerveződő művet, de gyakran jellemző 
ezen típusok keveredése. Ez a felosztás az írott szöveget veszi alapul.

Ahhoz, hogy a konf liktus lényegével foglalkozzunk, először meg 
kell értenünk a színpadi cselekmény fogalmát. Tisztáztuk, hogy minden 
szereplő tudatos cselekedeteivel egy adott cél eléréséért küzd, tudatta-
lan cselekedeteivel pedig betölti szerepét a drámában. Minden, amit a 
szereplő tesz, alapfeladatának (céljának – mit akar?) és funkciójának 
(szerepének – miért?) összefüggésében teszi.

A színpadi cselekményt a szereplők viselkedésének és azok körül-
ményeinek függvényében kialakuló eseménysor alkotja. A színműben 
felvázolhatjuk a fő cselekményszálat (a Tót család „küzdelme” az Őr-
naggyal), de ugyanakkor a cselekmény részét képezik a mellékszálak is 
(például a Gizi Gézáné „munkaügyi” problémái, a lajtos budifilozófiája, 
a Tomaji-vonal, Cipriani terápiája stb.).
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Mit is fed valójában a konfliktus, azaz az összeütközés fogalma? Egyes 
szereplők cselekvése ellentétben állhat más szereplők cselekvésével – 
hiszen más, olykor ellentétes célokért küzdenek. Ezáltal megkülönböz-
tethetünk cselekményt és ellencselekményt. Például Tót fia érdekében 
cselekszik, de fáradtan, és ez ellentétben áll az Őrnagy örök éberségével, 
akit semmilyen érdek nem fűz a Gyulához. A falusi lassú életvitel is 
ellentétben áll a háború őrült feszültségével. Így aztán elkerülhetetlen 
e két pólus összeütközése, azaz konf liktusa. A konf liktusban álló sze-
replők egyéni motivációi mögött gyakran körvonalazódik társadalmi, 
politikai vagy filozófiai kiváltó ok. A Tóték erkölcsi világának normái 
szembesülnek az Őrnagy katonai rezsimjének ideológiájával, annak 
moralitásával – ez is egy konf liktusforrás a műben. 

A konfliktus kizárólag abban az esetben teremthet feszültséget, akkor 
válik hitelessé, ha annak minden érintettje meggyőződéssel hisz a saját 
igazában. 

A konfliktusban tehát a szereplők vágyai és akaratai összeütközés for-
májában valósulnak meg. A cselekmény és ellencselekmény egymásnak 
feszülésében látványosan érhető tetten a feszültség. Fontos feladatunk 
tehát, hogy a konf liktust előidéző ellentmondást megleljük.

A konf liktus típusa szerint megkülönböztethetünk céldrámát (ez 
esetben a konf liktus a szemünk előtt bontakozik ki, és ez olyan cselek-
ménysort jelenít meg, melyek szükségszerűen vezetnek a katasztrófa be-
következéséhez). A céldráma „ellenpárja” az analitikus dráma, amelyben 
a konf liktust okozó esemény a darab kezdetén már bekövetkezett, és a 
színpadi cselekmény abból áll, hogy az a szereplők tudomására jut, ezért 
végig a katasztrófa (vagy a lezáró megoldás) közelében vagyunk.

Konfliktusoknál felvázolhatjuk az alap-, illetve főkonf liktust, a fő-
szereplők különböző belső konf liktusait, mellékkonf liktusokat, egyes 
személyek, mellékszereplők belső konf liktusait.

A konf liktusnak különböző állapotfokozatai ismeretesek, például a 
rejtett konfliktus, amikor azt a szereplők még nem ismerik fel, az ellentét 
az az állapot, amikor az összeütközés már tudatosul a szereplőkben, de 
még nincs egymás elleni akció, majd a válság, amikor már tudatosan 
felismert az összeütközés, ami egymás elleni akcióvá fokozódik.

Tudnunk kell, hogy a drámáknak csupán egy része konf liktusos 
szerkezetű. A középkori vallásos játékoknak, Shakespeare királydrá-
máinak, Csehov műveinek vagy a kortárs drámáknak a többségében 
nem a kiélezett konf liktusok a fő működtető erők. Ezekben a művekben 
az epikus-lírai vonal sokkal intenzívebb, és a feszültség válik a legfőbb 
drámaalkotó tényezővé.
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Az alapkonfliktus

Szinte minden színpadi műben számos összeütközést találunk, és ezek 
különböző fontosságúak. A kortárs irodalomban a dráma klasszikus 
felépítésétől egyre több eltérést tapasztalhatunk, azonban jelen esetben 
az alapokat kívánjuk szilárdan lefektetni, és így a konf liktust mint a 
dráma egyik alapvető működtető mechanizmusát tárgyaljuk.

A Tóték alapkonf liktusa Tót és az Őrnagy között alakul ki, hiszen 
folyamatosan szemben állnak egymással. A konf liktus természetesen 
nem robban ki, nem csúcsosodik ki azonnal, hanem lassan lesz egyre 
mélyebb, egyre intenzívebb és félelmetesebb, míg el nem éri (és át nem 
lépi) a tűréshatár küszöbét, hiszen az egyik szereplő folyamatosan lefojtja 
a másikat, és arra kényszeríti, amit az nem szívesen tesz. A Tótékban a 
konfliktus kirobbanása az elfojtásnak köszönhetően lesz egyre elkerülhe-
tetlenebb, és ezt az Őrnagy okozza zsarnoki diktatúrájával. A konfliktus 
fokozásának egyik velejárója a feszültség fokozódása.

Az alapkonf liktust pontosan kell meghatároznunk, és nem szabad 
megengedni, hogy a mellékszálak túlnőjenek ezen, hiszen ez is vakvá-
gányra terelheti az előadást. Az alapkonf liktus tárgya mindig szorosan 
összefügg az előadás, illetve a dráma témájával. A Tóték esetében az 
alapkonf liktus tárgya a fiú élete, az alapkonf liktus hordozói pedig a Tót 
család és az Őrnagy.

A konf liktus kialakulása nem korlátozódik a szövegben foglaltakra, 
hiszen a viszonyok és a szituációk tisztázásakor számos olyan cselek-
ménysor alakulhat ki, amely nem tartalmaz verbális elemeket (nem a be-
széd szintjén történik), mégis az előadás részévé lesz. Például lehetséges, 
hogy a lajt tulajdonosa a buszállomáson némán udvarol Gizi Gézánénak, 
aki valamiért csak az ő udvarlását nem fogadja. Ez adhat egy többletet a 
néma várakozásnak, ami sokkal konkrétabb, árnyaltabb szituációt ered-
ményez – de ez nem történhet a dráma fő cselekményszálának ellenében, 
azonban erősítheti azt a hangulatot, amelybe a történet ágyazódik.

Belső összeütközések

Minden egyes szereplőben számos kérdés vetődik fel, amit hangosan 
vagy némán, de önmagának tesz fel. A szereplő vívódik, kétségek gyötrik, 
döntenie kell. Tót türelme fogytán van, számos alkalommal legszíveseb-
ben agyoncsapná az Őrnagyot, mint egy legyet, ám úrrá lesz önmagán, 
és inkább fejet hajt. Hogy ezt teszi, az nemcsak feleségének és lányának 
köszönhető, hanem önmagának is: győz a józan esze. Úrrá lesz az indu-
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latain, és csak tűri tovább az Őrnagyot. Ez az összeütközés önmagában 
zajlik, ezt nevezzük belső összeütközésnek. Minden belső konf liktus 
hozzájárul a drámai cselekmény kibontakozásához, hiszen ha az egyes 
szereplők nem vívódnának önmagukban, akkor sokszor nem volna 
kérdéses a történet kimenetele. Természetesen a belső összeütközések a 
cselekmény mellékszálaiban is lehetségesek. (A lajt tulajdonosa is mér-
legel: szippantson vagy sem, Gizi Gézáné is megtartaná a kuncsaftjait, 
de a kapu túl hangosan nyikorog…)

A belső összeütközés egyik nyilvánvaló megjelenési formája lehet a 
monológ, ahol a szereplő hangot adhat saját vívódásának.

A SZÖVEG FELDOLGOZÁSA

A szöveg rövidítése

Miután a fentieket átgondoltuk, következik a gyakorlati munka. Ameny-
nyiben a szöveget egészében is értelmeztük és elemeiben is megfejtettük, 
következhet annak „meggyúrása”. Igen ritkán adódik olyan társulat, 
amelyben tökéletesen kioszthatók a szerepek, és senki sem marad sze-
rep nélkül. Az sem gyakori, hogy minden szerepre van elég színész. 
Amennyiben mégis ez valószínűtlen a helyzet állna elő, akkor a szín-
padtechnikai feltételek vagy a szöveg hosszúsága miatt lehet szükség a 
szöveg átalakítására.

Azt követően, hogy meghatároztuk a cselekmény vezérmotívumát (an-
nak érdekében, hogy célratörőbb és összefogottabb jeleneteket kapjunk), a 
felesleges vagy elhagyható mellékágakat lenyeshetjük. (De ne szabaduljunk 
meg mindenáron a mellékágaktól, ha azok szükségszerűen az előadás 
hangulati világát, a cselekmény társadalmi hátterét világítják meg!)

A szöveget rövidíthetjük a meglévő dialógusok rövidebbre fogásával, 
bizonyos dialógusok kihúzásával, egy-egy kevésbé fontos mellékszereplő 
kihúzásával (ekkor ügyelni kell, hogy a fontos információk, amelyek nél-
külözhetetlenek a történet folytatásához, ne maradjanak ki), két szereplő 
összevonásával, a helyszínek összevonásával stb. Nagyobb rövidítések ese-
tén egy-egy jelenetet húzhatunk ki a szövegből (ilyenkor mindig ügyelni 
kell arra, hogy a színpadi cselekmény ne sérüljön, ne akadjon meg).

Például Tomaji plébános, Cipriani professzor, dr. Eggenberger mind 
azt a célt szolgálják, hogy Tót totális idegösszeomlását és Mariska vég-
sőkig elszánt magatartását támasszák alá. Akkor is elérhető a cél, ha ők 
egy figurában ötvöződnek, ennek értelmében a kihúzott figura kulcs-
mondatait a másik veszi át.
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A szövegen a helyszínek és más műszaki követelmények szempontjá-
ból is elkövethető egy kis „fazonigazítás”, hiszen nem mindenütt adottak 
azok a színpadtechnikai feltételek, amellyel az összes helyszín és eszköz 
megjeleníthető és kivitelezhető.

A szöveg bővítése

Amennyiben mondjuk több a színész, mint az adott szöveg szereplője, indo-
kolt helyeken és átgondoltan újabb szereplőket iktathatunk az előadásba – de 
folyamatosan szem előtt kell tartani azt a szempontot, hogy ne térjünk el 
az előadás eredeti céljától. Ezt tehetjük úgy is, hogy akár néma szereplőket 
írunk a történetbe (például egy szolgálólány Tomajinál vagy Ciprianinál, 
vagy a falu népesebb lehet a buszállomáson), de tehetjük úgy is, hogy egy 
szerepet ketté bontunk, és mondjuk Gizi Gézánét két nő alakítja. Ismétlem: 
ügyelni kell arra, hogy ezek a történetbe iktatott szereplők ne zavarják az 
előadás koncepcióját, mondanivalóját, témáját és alapkonfl iktusát.

A rövidítéseket, a bővítéseket és a többi átalakítást csak felelősségtel-
jesen, átgondoltan vihetjük véghez, elvarratlan szálakat nem hagyhatunk, 
és mindig ügyelnünk kell az alaptalan következményekre (nem lehetnek 
következményei valaminek, ami meg sem történt, mert kihúztuk).

A szöveg aktualizálása

Gyakran történik meg, hogy egy történet igen izgalmas és aktuális prob-
lémát feszeget, de évtizedekkel vagy akár évszázadokkal ezelőtt játszódik, 
nyelvezete, a szituációk, a viszonyok elavultak. Nem feltétlenül szükséges, 
ezt a történetet átültetni a mai időkbe. Ám egy szimpatikus adaptációval 
érthetőbbé tehetjük, közelebb emelhetjük a közönséghez a darabot, hogy 
a néző könnyebben azonosulni tudjon az előadás szereplőivel. 

Mikor válik aktuálissá egy szöveg? Amennyiben egy évszázadokkal 
ezelőtt játszódó eseményt átemelünk a korunkba? Nem feltétlenül. Hiszen 
egy korunkban játszódó történet témája, mondandója, stílusa is lehet 
idejét múlt, azonban egy olyan előadás, amely évszázadokkal ezelőtt 
játszódik, igencsak aktuális lehet, ha olyan problémákat feszeget, olyan 
hozzáállással és szemléletmódban, ami nagyon is korszerű.

Mikor szükséges, illetve mikor indokolt például egy shakespeare-i 
Rómeó és Júlia átemelése a mába? Kizárólag abban az esetben, ha ezt egy 
konkrét rendezői elképzelés előzi meg. Ha tudjuk, hogy ezt hogyan és mire 
kiterjedően visszük végbe, és tudjuk, hogy az adott problémának mi a 
korszerű megfelelője illetve, hogy az adott probléma mitől korszerű. 
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A kiválasztott szöveg aktualizálásához (mai időkbe való átültetéséhez) 
csak indokolt, pontos, mindenre kiterjedő és meggyőző erejű koncepci-
óval szabad hozzáfogni (nem tekinthető értékelhető aktualizálásnak, ha 
egy korabeli szöveg nyelvezetét pusztán mai zsargonszavakkal bővítjük, 
és a jelmez krinolin helyett farmernadrág).   

Összefoglalva szövegadaptációnak nevezzük a régi szöveget a jelen 
időkre átdolgozó műveletet, mely tekintetbe veszi a kortárs körülmé-
nyeket, az új közönség ízlését és a történetnek azokat a módosulásait, 
amelyeket a társadalom fejlődése tett szükségessé. 

Ha ebben az átemelésben egy kreatív társulat a partnerünk, akkor igen 
valószínű az előadás frappáns, XXI. századi megjelenítése. Egy konzerva-
tív társulatban nagy valószínűséggel nem érdemes egy ilyen adaptációba 
fogni, hiszen a feltételezhető ellenállás többet árt az előadásnak, mint 
amennyit a korszerűsítés hozzáadna. Ugyanakkor egyáltalán kérdés, hogy 
szükséges-e egy ilyen „átültetés”, mert a szöveg aktualitása adott lehet 
a maga társadalmi és korabeli közegében is. Ez esetben a színészi és a 
rendezői eszköztár sajátságos alkalmazásának köszönhetően emelhetjük 
a mondandónkat közelebb korunk nézőjéhez.

Regényadaptációk

Egy letűnt korból származó drámai mű aktualizálásánál sokkal na-
gyobb feladat egy regény színpadra alkalmazása. Ehhez sok bátorságra 
van szükség, és csak nagyobb színházi tapasztalat után érdemes hozzá-
fogni. A színházat működtető törvényszerűségekkel igencsak tisztában 
kell lenni ahhoz, hogy egy vélhetően sokszereplős regényt másfél órában 
színpadra tudjunk tömöríteni. A tapasztalatok mellett a regényadaptáció 
előfeltétele a koncepció megléte is, vagyis a szerzőnek pontosan tudnia 
kell, hogy miért nyúl ahhoz az adott regényhez, mit akar vele, kire/mire 
szeretne összpontosítani, kiket és miért vonultatna fel a színpadon, és 
milyen hatást kíván és tud elérni a regény színpadi változatával. 

A szöveg tagolása

Az alábbiakban a szöveg külső és belső szerkezetéről esik szó, többek 
között Bernáth–Orosz–Radek–Rácz tanulmányából kölcsönözve néhány 
gondolatot.

A külső szerkezet (struktúra) elemei a jelenet, a szín és az ezeket 
összefogó felvonás. Ezek alapján hagyományosan létezik egyfelvonásos, 
háromfelvonásos, ötfelvonásos dráma.
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A jelenet többféle értelemben is használatos. Elsősorban a felvonás 
alkotórésze, kisebb egysége. A drámai szerkezetek azonos színhelyen, 
azonos szereplőkkel játszódó alapeleme. Másrészt egész művet is jelöl-
het, mivel egyes drámai kisformák állhatnak egyetlen jelenetből (pl. 
kabaréjelenetek), ezért az ilyen műfaj neveként is használatos lehet a 
jelenet megjelölés (azt is mondhatjuk, hogy ebben az esetben a jelenet 
és a felvonás egybeesik).

A szín az egyazon helyszínen lejátszódó cselekményt tartalmazó 
drámarész. Ha a szereplők cserélődnek, akkor a szín több jelenetből 
áll. Ha a felvonáson belül változik a helyszín, annak a neve kép, ami 
ugyanakkor gyakran a szín szinonimájaként is használatos. Egybeeshet 
azonban a felvonással is, sőt előfordul, hogy a színhely az egész előadás 
során ugyanaz. 

A felvonás a drámai művek cselekményének önálló egysége, és egyben 
előadásuk szerkezeti tagolásának legszembeötlőbb (például az előfüggöny 
felhúzásával jelzett) egysége. Az ókori görög színházban sem szünet, sem 
függöny nem volt, és az előadást a kórus énekei osztották részekre. A 
középkorban a színjátékot közjátékok tagolták felvonásokra. A felvonások 
közötti szünetet feltételezheti a színpad átalakításának szükségessége is 
(más helyszín), vagy például a történet más idősíkban való folytatása, de 
a felvonások nem feltétlenül folytatódnak más helyszínen vagy idősíkban. 
A felvonások többnyire egy jelentős fordulóponttal zárulnak.

Az ötfelvonásos drámában

 ▷ az első felvonás általában az expozíció (az előzmények összefog-
lalása, ill. a cselekmény bevezetése);

 ▷ a második a bonyodalom (az ellentétes érdekekből következő, 
konfliktussal terhes események kezdete);

 ▷ a harmadik a klimax vagy kulmináció (az összecsapás csúcs-
pontja);

 ▷ a negyedik a hős (figura) életének a fordulópontja (peripetia), 
amely előre jelzi a megoldást, ami 

 ▷ az ötödik felvonásban bekövetkező katasztrófa, általánosabban 
pedig végkifejlet.

A XXI. században egyre inkább hódít a kétfelvonásos és az egyfel-
vonásos forma is. Ezek is őrzik a cselekmény kibomlásának az alapvető 
ívét, csak a terjedelem változik, a nagy formák helyét egyre inkább a 
közepes és kis formák veszik át.
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A prológus és az epilógus egyaránt sorolható a külső és belső 
szerkezethez. A prológus a dráma története során mindvégig jelen 
lévő fontos szerkezeti elem, elöljáró beszéd, melynek funkciója a játék 
cselekményének kezdetét megelőző eseményekről, a helyszínről szóló 
tájékoztatás monológ vagy dialógus formájában. Az epilógus a színpadi 
cselekmény befejezése után elhangzó zárszó, a prológushoz hasonlóan 
vagy valamely szereplő(k), vagy a közvetlenül a közönséghez forduló 
elbeszélő szájából.

A dráma belső szerkezetének elemei:
A bevezetésben (expozíció) általában megismerkedünk a szereplőkkel, 

megértjük egymáshoz való viszonyukat, az alapszituációt, és minden 
információt megkapunk ahhoz, hogy bekapcsolódhassunk a cselekmény 
vezérfonalába – azaz a bevezetés bemutatja a később kibontakozó konf-
liktus résztvevőit, okait és körülményeit.

Általában a bevezetés végén kezdődik a bonyodalom, amikor (azt 
követően, hogy megértettük, hogy kik, mikor és hol vannak) elkezdődik 
maga a történet – azaz a bonyodalom, egy olyan eseménysor, melyben az 
érdekkülönbségek összecsapása következtében az egyensúly felbomlik, 
majd végül a konf liktus kiélezésével katasztrófához vezet (a Tótékban a 
bonyodalom ezek szerint az Őrnagy érkezésével kezdődik).

A kibontakozásban egyre világosabbá lesz a konf liktus, ami végül 
eléri tetőfokát. A konf liktus a hős és ellenfele(i) közti érdekkülönbségek 
sorozatos megnyilvánulása. A tetőpont a cselekmény során létrejövő fe-
szültség legmagasabb fokát jelző mozzanat, előkészíti a megoldást vagy 
katasztrófát, azaz a végkifejletet.

A befejezésben lezárjuk a történetet.
A dráma belső szerkezetének működőképességét és a katarzis létre-

jöttét elsődlegesen a feszültség megteremtése határozza meg. Feszültség 
a darab történéseinek nézői szemszögből feltételezett további előrevetí-
téséből adódik. A drámaiság a feszültséggel teli ábrázolásmódot jelenti. 
A drámai feszültség átélésének állapotát a végletekig feszült drámai 
struktúra váltja ki: a történet és a dráma akképpen szerveződik, hogy 
a nézőnek úgy tűnjék, aggodalmának tárgya nem térhet ki sorsa elől, 
azonban ennek ellenére „szurkol” érte. A katarzis szó jelentése megtisz-
tulás. Arisztotelész szerint ez a szenvedélyek megtisztulását jelenti, ami 
a hőssel azonosuló nézőben végbemegy.

A szöveg külső és belső részekre bontása elősegíti a színpadi cse-
lekmény megjelenítését, az ok-okozati viszonyok tisztázását, a lényegre 
koncentrálást stb. Mindez a színészi munkát is megkönnyíti, hiszen 
képtelenség volna hűen ábrázolni egyazon helyszínen a Tóték családi 
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házának vidéki csendjét és ugyanazon jeleneten belül az Őrnagy érke-
zését az autóbusz-állomásra. (Ezek a helyszínváltakozások nem feltétle-
nül díszletfüggők!) A helyszínek váltakozásán kívül az idő múlását is a 
részekre bontás érzékeltetheti. Egy-egy szereplő jellembeli változását és 
kitörő indulatainak okát is így tudjuk hitelesen felépíteni. Összességében 
a szöveg tagolása az előadás fókuszált céljának elérését segíti elő.

Nem mellékes, hogy egy helyes szövegértelmezést követően minden 
jelenetnek meghatározható az eleje, a közepe és a vége (a célja), így 
tudható, hogy az adott fordulópontig minek kell megtörténnie, és ez – 
szükség esetén – a színészek improvizációját is megkönnyítheti. (Pl. ha 
vészhelyzet alakulna ki szövegfelejtés vagy egy hiányzó kellék, esetleg 
egy elszakadt a jelmez miatt…)

A fordulópontok

A szövegrészek közötti határvonalat általában egy fordulópont hatá-
rozza meg. Ez lehet egy új szereplő megjelenése, vagy egy új információ 
felbukkanása, esetleg a cselekmény másik helyszínen való folytatása, de 
a jelenetek közötti fordulópont bekövetkezhet úgy is, hogy a jeleneten 
belüli cselekménysor befejeződik. Az előadás során a cselekményt számos 
kisebb-nagyobb jelentőségű fordulópont bontakoztatja ki. A Tótékban 
az első fordulópont az az információ, hogy egy Őrnagy érkezik majd 
látogatóba. Ezután a buszállomásra meg is érkezik a vendég. Forduló-
pont lehet, hogy otthon, a családnál úgy viselkedik, mint egy diktátor, 
és fordulópont a dobozolás ötlete is stb.
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Szeretettel üdvözöljük a mélyen tisztelt őrnagy urat, és kívánjuk, 
érezze jól magát szerény otthonunkban…
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A színházi előadás lelke a színész. Vajon ki a színész? Talán az összes 
művész közül a legbonyolultabb. Ő maga az alkotó (hiszen ő alakítja a 
szerepét), ő az eszköz is, amivel alkot (saját teste és lelke), valamint ő az 
alkotás is (az előadásban részt vevő színpadi alak).

Egy előadás próbafolyamata során az egyik elsődleges feladat, hogy 
hiteles, élethű figurák szülessenek a színpadon, hiteles alakítások, amelyek 
a nézőkből katartikus hatást képesek kiváltani. Ez nem olyan egyszerű, 
mint amilyennek első pillanatban tűnik, hiszen nem pusztán attól függ, 
hogy a színész megtanulta-e a szöveget és megjegyezte-e, hogy mikor, 
mit, hogyan kell tennie.

A színpadi cselekvés nem azonos a köznapi cselekvéssel. A realista 
színpadi cselekvés nagyon hasonlít rá, de mégsem azonos vele. Ennek 
ellenére azt az illúziót kell keltenie, hogy teljesen azonos vele, mert csak 
ekkor lesz érthető, élvezhető és hiteles. A színész ezt a hatást a megfelelő 
beszédcselekmény (amit a szavaival, mondataival közöl – és ez nem feltét-
lenül azonos azzal, amit mond) és a cselekmény (amit tesz) által éri el.

A beszédcselekménnyel első alkalommal az olvasópróbán foglalko-
zunk (többnyire egy nagy asztalt körülülve), a cselekménnyel pedig az 
első rendelkezőpróbán (többnyire valamilyen próbateremben).

SZEREPOSZTÁS

Amennyiben a bemutatásra alkalmas szöveget az előzőek szerint vá-
lasztottuk ki, elemeztük és átalakítottuk, akkor a szereposztásnak már 
nem kellene nagyobb gondot okoznia, hiszen ez nagy valószínűséggel 
nem mindezek után, hanem ezzel párhuzamosan történt (hiszen nem is 
választható olyan szöveg, amelyre nincsenek alkalmas főszereplők). A 
szöveg sokszor a szereposztás függvényében alakul át. A szereposztást 
igen sok tényező befolyásolja, ezek közül csak néhányat sorolunk fel:

Figyelembe kell vennünk az előadás kívánalmait (a szerző elkép-
zelésétől kezdve, a rendező koncepcióján át, a bemutatandó előadás 
mondanivalójáig).

Figyelembe kell vennünk a társulat színészeinek alkati kapacitását. 
Például lehet, hogy külsőleg nem a megfelelő adottságú színész alkalmas 
leginkább Tót jellemének megformálására. Ekkor vajon szabad-e nagy-
darab színészre osztani az Őrnagy szerepét és/vagy egy pöttömre Tótot? 
Vagy kizárólag a külső adottságok miatt szabad-e a magas színészre 
osztani Tót szerepét és alacsonyra az Őrnagyét? 

Figyelembe kell vennünk, a színészek életkorát. Kioszthatók-e egyes 
szerepek a szerző elképzelésétől eltérő életkorú színészre? Vajon a színész a 
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szerepnek megfelelő életkorúra maszkírozza-e magát, vagy a színész fi ata-
labbat/öregebbet játsszon-e a megírtnál? Mit veszíthet vagy nyerhet ezáltal 
az előadás? Hogyan befolyásolja ez a cselekményt? (Például Gizi Gézáné 
lehet-e idősebb asszony? Ágika lehet-e közel harminc? Mariska lehet-e jóval 
fi atalabb, mint a férje? Elképzelhető-e, hogy Tót és az Őrnagy között nagy 
a korkülönbség – esetleg úgy, hogy az Őrnagy az idősebb?)

Figyelembe kell vennünk, hogy a nemek aránya esetleg nem a szín-
mű által előlátott módon oszlik meg (ez esetben mondjuk alakíthatja-e 
a Postást nő? Vagy Ágika lehet-e fiú, vagyis pl. Áronka?) Mit veszíthet 
vagy nyerhet ezáltal az előadás? Hogyan befolyásolja ez a cselekményt?

Figyelembe kell vennünk a társulaton belül uralkodó személyes viszo-
nyokat. Például játszhatják-e a házaspárt olyan színészek, akik nem tudják 
egymást elviselni? Kezelhető-e az ezáltal esetlegesen kialakuló személyes 
konf liktus vagy viszály a társulatban? Mit veszíthet vagy nyerhet ezáltal 
az előadás? Hogyan befolyásolja ez a cselekményt?

Figyelembe kell vennünk, hogy a főszerepeket játszó színészek rá-
érnek-e megfelelő gyakorisággal próbálni. Mit veszíthet vagy nyerhet 
ezáltal az előadás? Hogyan befolyásolja ez a cselekményt?

Eltérhetünk-e vajon a szerző szándékától? Nagyon sok kompromisz-
szum megköthető, ha ezek nem csonkítják a szöveg és a rendező eredeti 
elképzelését, és amennyiben ezeket a döntéseket átgondoltan hozzuk 
meg. Nem elfogadhatóak a részrehajló, személyes okon alapuló dönté-
sek, amelyek például arra kényszerítik a rendezőt, hogy a főszerepet az 
egyesület elnökének vagy a főtámogató tehetségtelen fiának adja, aki 
ráadásul alkatilag és korát tekintve sem felel meg a szerepre. Ez széthúzza, 
bomlasztja a társulatot, elrontja a légkört és elfojtja a kreativitást.

Sztanyiszlavszkij szerint nincs kis szerep csak kis színész. A kis szere-
pet megoldani néha nehezebb, mint a nagyobbakat, hiszen olykor sokkal 
rövidebb időbe kell egy egész életet belesűríteni annak érdekében, hogy 
sorsfordító pillanatot okozhasson, de semmiképp sem jó, ha a színész 
egy kis szerepben erőszakosan ki akar ragyogni a többi közül, mert ezzel 
kárt tesz az előadás egészében.

A „főszerepszínész”

Így, idézőjelben. A „főszerepszínész” nem játszik mást, csak főszerepet. 
Kiszívja a rendező vérét, gyilkolja kollégáit, kikészíti a munkatársait. Ő a 
polgármester fia vagy lánya. A falu bikája. És rossz színész, csak mondjuk 
csinos. De ha őt kirúgják a társulatból, akkor megy vele a barátnője is, 
ha megy a barátnő, akkor megy annak anyukája is, ha megy az anyuka, 
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akkor megy az anyu húga is, és így tovább. Jó, ha maradnak hárman. 
Kisebb szerepet nem vállal. És úgy játszani sem hajlandó, ahogy azt a 
rendező elképzelte, mert ő bárki másnál jobban tudja, hogy mi a jó. Mit 
lehet ilyenkor tenni? Egyetlen dolog jut az eszembe: megkeresni azt az 
embert vagy embereket, akiknek ad a véleményére, akik számítanak neki, 
azokkal beszélni, ők talán tudnak rá hatni.

A vérbeli színész

Aki hisz, aki akar, aki szorgalommal és alázattal tesz, aki türelmes, aki 
nemcsak a maga szerepének megoldásával kapcsolatosan van tele ötle-
tekkel, hanem kollégái számára is. A színész nem ismer fáradtságot, nem 
érez sem jeges hideget, sem tikkasztó meleget, tűrőképessége nemcsak a 
próbák alatt, hanem a magánéletben is végtelen.

Az ízig-vérig színész valamit tud. Egy titkot… A színész az egyetlen, 
aki a katarzis hamisítatlan elsöprő erejét be tudja robbantani a néző 
lelkében/gyomrában/eszében/szívében. 

És ezért érdemes!

A szereposztás arányossága

A szereposztáskor tudnunk kell, hogy a színész személyiségvonásai ro-
konságban állnak-e, harmonizálnak-e a megformálandó szerep jellemé-
vel, feltételezhető-e találkozási pont a két jellem között. Természetesen 
minden alkalommal meg kell keresnünk a számos felsorolt tényezőnek 
leginkább megfelelő színészt – ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy 
a színmű többi szerepe is színészre vár, illetve a társulat többi színésze 
is szerepre vár. A szereposztásnak (miután feltételezhető, hogy nem egy 
százfős csapatból válogathatjuk a legmegfelelőbbet) arányosnak kell 
lennie. Ha például két alkalmas (egy idősebb és egy fiatalabb) színésznő 
közül kell kiválasztani Mariskát és Ágikát, akkor nem valószínű, hogy a 
fiatal alakíthatja Mariskát, akkor sem, ha jellemét tekintve ő volna a meg-
felelőbb, hiszen ez esetben fiatalabb volna, mint a saját lánya, Ágika.

Elképzelhető egy merész típusú szereposztás is (de csakis szilárd 
rendezői koncepció következményeként, és sohasem kényszerűen vagy 
egy buta vicc kedvéért), amikor mondjuk a színész jellemétől tökéletesen 
eltérő, esetleg azzal ellenkező jellemű szerepet szánunk az aktornak.1 
Ebben az esetben ellenszereposztásról beszélünk. A jól kitalált ellensze-
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reposztásnak köszönhetően néha nagyon izgalmas, szokatlan és érdekes 
előadások születhetnek, de amennyiben az ellenszereposztás pusztán 
kényszermegoldás (mert mondjuk már nem maradt más az adott szerep-
re), akkor ez majdnem borítékolja a kínos helyzeteket és a bukást – az 
előadásét és a színészét egyaránt.

Előfordul, hogy egy színész nem egyezik a szereposztással és megsér-
tődik, vagy megijed attól (mondjuk a vénülő bonviván nem tágít a meg-
szokott nőcsábász figurájától, esetleg a tehetséges, de önbizalom-hiányos 
színésznő nem meri vállalni a főszerepet). Ekkor a rendezőn áll, hogy 
meg tudja-e győzni a színészt. Ha ez nem történik meg, akkor a színész 
talán az egész próbafolyamat alatt „fúrni” fogja őt és a produkciót, és 
sokat árthat a partnereinek is.

Amennyiben a színészek erejüket felülmúló feladatot kapnak, és nem 
tudják hitelesen tolmácsolni szerepüket, akkor gyakran erőltetve túljátsszák 
azt (azaz ripacskodnak). Ez nem komikusabbá, hanem szánalmasabbá teszi 
az alakításukat. Gyakran előfordul az is, hogy a rendezők a már „bevált” 
szereposztással élnek, és a „közönség kedvencei” a rosszul idegződött sablo-
nok garmadát ismétlik évről évre. Ez a fentihez hasonló hatást válthat ki.

Alternáció, azaz a kettős szereposztás

Igen ritka alkalommal van szükség és lehetőség alternációra. Ez egy igen 
nagy létszámú társulat esetében válik aktuálissá, ha nem sikerül olyan 
szöveget találnunk, amelyben mindenkit foglalkoztatni tudnánk. Ilyenkor a 
csapatból leforgácsolódnak azok, akiknek nincs feladatuk, és az együttes lét-
száma fokozatosan csökken. Ez ma itt, a Vajdaságban megengedhetetlen.

Nem jellemző, hogy egy rendező annyi idővel rendelkezik, hogy 
egyazon előadást két szereposztásban, egy időben, párhuzamosan tudjon 
rendezni. Az sem jellemző, hogy a társulatnak hetente négy alkalommal 
van hol próbálnia, és az is valószínűtlen, hogy a színészek folyamatosan 
ráérnek (főként azok, akik mindkét szereposztásban benne vannak).

De most tegyük fel, hogy minden feltétel megvan az alternációhoz. 
Konkrétan mit fed ez a szó? Mondjuk Tót szerepét két színészre osztjuk, 
az előadást párhuzamosan próbáljuk, és az egyik próbán X színész, a kö-
vetkezőn pedig Y színész alakítja Tótot. Később az előadást hol az első hol 
a második szereposztásban játsszuk majd. Ez esetben a próbafolyamatot 
a többi színész számára is izgalmassá kell tenni, hogy ne kényszerű is-
métlésnek érezzék azt. Elképzelhető, hogy két teljesen különböző előadás 
születik meg, hiszen a színészek egyenként, a maguk útján jutottak el a 
szerep megformálásáig.
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„Ideális kompromisszumok”

Térjünk vissza a nyolctagú társulathoz. Emlékezzünk csak: a szerző 
szerint három női és tíz férfi szereplőre volna szükségünk, nekünk pedig 
négy nő és négy férfi áll rendelkezésünkre, valamint az életkorok sem 
felelnek meg tökéletesen Örkény elképzelésének. Nézzük, milyen komp-
romisszumokat köthetünk meg, miként alakulhat a szereposztásunk!

Szereplő Ideális esetben Kompromisszum
Őrnagy fi atalabb, mint Tót (25-30) idősebb, mint Tót (pl. 50)

Tót idősebb, mint az Őrnagy 
(50-60)

fi atalabb, mint az Őrnagy 
(pl. 40)

Mariska kissé fi atalabb, mint Tót idősebb (pl. 60)
Ágika fi atalabb (15-20) kissé korosabb (pl. 25)
Postás férfi nő
Tomaji férfi  (40-60)

Tomajival összevonva, 
idősebb férfi Cipriani külön szereplő, férfi  (40-60)

Dr. Eggenberger külön szereplő, kisfi ú
Gizi Gézáné kissé idősebb (30-40) nagyon fi atal (pl. 20)
A lajt 
tulajdonosa idősebb (40-60) nagyon fi atal (pl. 20)

Lőrincke középkorú férfi kihúzva
Elegáns őrnagy az Őrnaggyal egyidős férfi kihúzva
Inas idősebb férfi kihúzva

PRÓBAFORMÁK

És mindezek után végre elkezdődhetnek a próbák… A színházi előadások 
hagyományos elkészítése során számos próbaformát különböztethetünk 
meg. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a kortárs színházi alkotó-
munka minden esetben ezt a folyamatot követi, nem jelenti azt sem, hogy 
minden esetben ez a gyakorlat. A vajdasági amatőr társulatok körében 
azonban ezt tekinthetjük a leginkább elterjedtnek, ezért ezeket a pró-
baformákat tárgyaljuk részletesebben. A próbáknak következő válfajait 
különböztethetjük meg:

Az olvasópróba. Ez az a pillanat, amikor a színészek megismerkednek 
a szöveggel, és azt első alkalommal olvassák fel. Szerencsés esetben ek-
kor már az átalakított, meghúzott, „testre szabott” példányt kaphatják 
kezükbe. 
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Az elemző vagy asztali próba. Ez rendszerint a második-harmadik 
találkozás próbaformája. Ekkor a rendező elmondja, hogy miként értel-
mezi az olvasottakat, mi az elképzelése a szövegről, mit szeretne elérni, 
elemzi a szereplőket, viszonyukat.

A rendelkező próbák. Ez már térben, azaz a próbateremben történik. 
A díszletelemeket rendszerint jelzések helyettesítik, a színészek a rendező 
utasításai szerint felvázolják mozgásukat, ismertetik a kisegítőkkel a 
technikai elvárásokat is.

Az emlékpróbák. Ekkor már részletesen kidolgozzák a jeleneteket, 
ekkor már kívánatos a szövegtudás, de mindenképpen hasznos egy súgó 
segítsége. Jó, ha a próbák az előadás eredeti helyszínén lehetnek, eredeti 
díszletben, a későbbiek folyamán pedig már fénnyel és bejátszott hang-
effektusokkal, valamint zenével együtt. 

Részpróbának nevezzük, amikor az előadásnak csak bizonyos részeit, 
jeleneteit próbálják.

Fénypróba. Azt követően, hogy a rendező a fénytechnikussal és a lát-
ványtervezővel közösen beállította az előadás fényeffektusait, a színészek 
első alkalommal színpadi fényekben próbálnak.

Az összpróba. Ez már az a folyamat, amikor összeállt a kép, minden 
kész van (díszlet, jelmez, hang, fény), és csak az előadás összritmusát 
kell csiszolni.

A főpróba. Már előadás-értékű próba, gyakran közönség előtt tör-
ténik. A színészeknek is jót tesz, ha a bemutató előtt találkoznak a 
közönséggel, mert oldja a feszültséget, „tesztelik” az előadást. Létezik 
zártkörű, valamint nyilvános főpróba.

A javítópróba. A bemutató után kerül rá sor, amennyiben bizonyos 
hibák, hiányosságok, mulasztások vagy egyéb javítanivaló akad az elő-
adásban.

A felújítópróba. Amennyiben hosszú ideig nem játszották az előadást, 
és azt fel kell frissíteni.

Lejárópróba. Általában előadás előtt (például vendégjátékokon) csak 
lemozogják az előadás mis en scène-jét.

Szövegösszemondó próba. Általában előadás előtt, a színpadon kívül, 
a memória felfrissítésének érdekében, a színészek csak összemondják a 
szöveget. 

Beugrópróba. Olyan összpróba, amelyben egy színész átveszi egy 
másik színész szerepét. 
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BESZÉDCSELEKMÉNY

Az első próba – az olvasópróba

A próbák sora az olvasópróbával kezdődik. A szereposztásról már való-
színűleg a korábbiakban értesülnek a színészek, de előfordul az is, hogy 
az első olvasópróbán szembesülnek azzal, hogy mit kell majd játszaniuk. 
Ez nem mindig szerencsés, hiszen előfordulhat, hogy olyan kínos vitákra 
kerül sor a társulat előtt, amelyet négyszemközt kellene megbeszélni a 
rendezővel. Amennyiben erőskezű, magabiztos a rendező, akkor elkép-
zelhető, hogy a társulat előtt vállaltan szembesül az ellenvetésekkel, és 
mindent közösen beszélnek meg. Megjegyzem: ez nagyon megbecsülendő 
hozzáállás, de ehhez nagyon erős jellemű autoritásnak kell lennie.

Tételezzük fel, hogy mindenki ismeri a szereposztást, és így érkezik 
az első próbára, de a színészek most kapják először kezükbe a szöveget. 
Ha rendezőként nem volt lehetőségünk arra, hogy a színészek példányain 
bejelöljük a változtatásokat (húzásokat, hozzáírásokat, átírásokat, ösz-
szevonásokat), akkor az eredeti szöveget osztjuk ki, és az első felolvasást 
megelőzően közöljük a szerepösszevonásokat, illetve a kihúzott szerepeket. 
A többi változtatást majd felolvasás közben mondjuk el.

Vannak rendezők, akik első alkalommal maguk olvassák fel a szö-
veget, ezzel vázlatosan prezentálják (bemutatják) a szereplők jellemét, a 
jelenetek hangulatát, de többnyire már az első olvasópróbán a színészek 
olvassák a szöveget. Ilyenkor még nem szükséges (sőt nem is kívánatos) 
semmilyen színészi játék, csakis a szavak értelmére kell figyelni. Nem kell 
értelmezve tolmácsolni, nem kell hangszalagokat zengetni, sem tépni, 
de zokogni sem szükséges, csak az a fontos, hogy mindenki kapjon egy 
átfogó képet arról, hogy „mi van készülőben”. Az első felolvasás során 
kijavítjuk a gépelési hibákat és bejelöljük a húzásokat. 

Amennyiben ez egy jócskán átírt, dramaturgiailag alaposan „meg-
dolgozott” változat, akkor érdemes a szöveget előzőleg újragépelni, és 
azt fénymásolni, hiszen semmi értelme, hogy a színészek elvesszenek a 
húzások, átiratok, jelenet- és dialóguscserék útvesztőiben.

És most helyezkedjünk a színész szerepébe! Színészként – amellett, 
hogy kiemeljük saját szövegeinket (pl. aláhúzzuk) – figyelemmel kísérjük 
partnereink végszavát is. A későbbiek folyamán azonban nem tanácsos, 
hogy a csupán a végszót jegyezzük meg (vagyis replikájának utolsó sza-
vait, amely után a mi megszólalásunk következik), ugyanis előfordulhat, 
hogy a partner az előadás során, izgalmában átkölti a szerző szavait, vagy 
egyszerűen elfelejti azt. Ha csak a végszót várjuk (és az nem jön), akkor 
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fogalmunk sem lesz, hogy mikor mire mit mondjunk. Ha az elhangzó 
szöveg értelmére figyelünk, és tudjuk, hogy „hova kell kilyukadni”, ak-
kor válaszolni tudunk majd mindenre – akkor is, ha ehhez a szerzőnek 
édeskevés köze van.

Egyszerű beszédcselekmény

A szerepformálás folyamatának megkezdésével célszerű megvárni a má-
sodik próbát, amikor a rendező kifejti gondolatait a szövegről, a készülő 
előadásról és minden egyes szereplőről. Végigelemez minden tényezőt 
(azonban ez az elemzés később, a színészek további szerepelemzésével 
együtt válik teljessé). Ennek fényében talán egészen másképp alakulhat 
a szerepformálás, mint azt eredetileg, az első olvasópróbán elképzeltük 
volna. Amennyiben rögtön, már az első olvasás után úgy hisszük, hogy 
„megvan a figura”, és eldöntjük, hogy mit és hogyan fogunk játszani, 
akkor ez beidegződhet – amitől utólag már nagyon nehéz szabadulni. 
Pedig előfordulhat, hogy a mi színészi elképzelésünk nem áll összhangban 
az előadás stílusával, mondanivalójával, a rendező koncepciójával. Ezért: 
az első próbán, mielőtt a rendező bármit mondott volna, csak az egy-
szerű beszédcselekményre figyeljünk. Vagyis, ha kérdőjel van a mondat 
végén, akkor az a hangsúlyát tekintve kérdő mondat, és ennél egyelőre 
nem több. A fontos, hogy megértsük, mit olvasunk, és azt artikuláltan 
tegyük, hogy mások is megértsék. 

A következő próbán, az elemzőpróbán a rendezőé a szó. Jó, ha nem 
fojtja agyon a színészeit a rengeteg mondanivalójával, mert senki sem 
képes két óra alatt felfogni és megérteni mindazt, amin a rendező egy-két 
hónapig gondolkozott és tervezett. Ugyanakkor az sem jó, ha a rendező 
szűkszavúan szinte semmit nem árul el terveiből és koncepciójából, 
titkolódzik, azt állítva, hogy majd a próbák során apránként fejti ki 
elméletét és szándékát (rosszabb esetben ezzel leplezi, hogy nincs is mit 
mondania). Ekkor a színészek kitalálnak egy utat, amin elindulnak, és 
biztos, hogy ezek az utak nem lesznek egymással összhangban.

Tulajdonképpen az a jó, ha a rendezőnek sikerül a képzeletünkben 
előidézni a majdani előadás vízióját, hogy lássuk, érezzük azt, amit a 
rendező is szeretne, felkeltse érdeklődésünket, alkotásra ösztönözzön 
bennünket. Ekkor egy olyan közös munkának ágyazhat meg, ami igen 
sokban megkönnyítheti a dolgát, hiszen a kollektív alkotás, a közös szülés 
minden munkafolyamatnál édesebb.
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Hangsúlyok a beszédcselekményben

Az értelmezést követően, a szöveg újraolvasásakor már mások a szövegbéli 
hangsúlyok, mint az első alkalommal. Ilyenkor ügyelni kell ezek pontos 
módjára, helyére és fokára, mert itt is sok veszélyt okozhatnak a beideg-
ződések (helytelenül tanuljuk meg, és azután már nem leszünk képesek 
tágítani attól). Ezt szem előtt tartva, lassan kell barátkozni a szöveggel. 

Amennyiben eredetileg tájszólásban vagy rossz artikulációval beszé-
lünk, esetleg hadarunk vagy roncsolt nyelvet használunk, akkor fokozott 
figyelemmel kell az olvasópróbákon részt vennünk, és a szöveget a meg-
felelő beszéd- és légzéstechnikával kell elsajátítanunk. Ehhez alapfeltétel, 
hogy mindig pontosan értsük, mit mondunk, miért mondjuk, és hogyan 
mondjuk. Sokszor tönkreteheti a jelenetet, sőt az egész előadást is, ha 
nem tudjuk, hogy miért mondjuk azt, amit mondunk, vagy egyáltalán 
mi az értelme a saját szavainknak, és ezért teljesen más hangsúllyal ejtjük 
ki azokat, mint azt a helyzet megkívánná. Például amikor a dráma vége 
felé az Őrnagy búcsúzik a Tótéktól és a buszállomáson, és megkérdezi 
tőlük, hogy vajon nem volt-e a terhükre, akkor a család azt válaszolja: 
„Nem! Dehogyis! Szerencsés utat!” Ezzel egészen mást közölnek (mást is 
gondolnak), mint amit a szavaik jelentenek, hiszen közben azt gondolják: 
„Nem a fenét! Húzzál már a pokolba!” Azaz a szöveg értelme egészen más, 
mint a szavak jelentése. Az ilyen jellegű értelmezést szövegmögöttesnek 
vagy alszövegnek nevezzük.

A szövegmögöttes

A beszédcselekmény – és a későbbiek során a cselekmény – alapfeltétele 
a helyes szövegértelmezés. Egy darabban a színész nem mindig azt mond-
ja, amit gondol, sőt a mondatai néha teljesen más jelentést hordoznak, 
mint ami szavainak az értelme. Szavainak mögöttes értelme van. Ennek 
egyik példája a fenti mondat, amikor boldog búcsúszavakkal valójában 
a pokolba küldik az Őrnagyot. Egyesek szerint beszédünknek kilencven 
százaléka tartalmaz mögöttest, vagyis szinte semmi sem jelenti pontosan 
azt, amit mondunk. 

Ennek egyik példája, amikor egy agyonkomplikált, kacifántos mon-
dattal nagyon egyszerű közlendőnk van. Például: „El tudnék képzelni 
egy gyönyörűen terített, gyertyafényben úszó asztalt, amint öt fogással 
megrakva roskadozik fenséges súlya alatt.” Ez annyit tesz: „Éhes vagyok!” 
Vagy amikor pontosan az ellenkezőjét válaszoljuk, ha megkérdezik, hogy 
éhesek vagyunk-e. A válasz: „Á, dehogy!” Ez jelentheti azt is: „Nagyon!” 
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Másként kell hangsúlyozni és gesztikulálni, mint abban az esetben, ha 
valóban nem volnánk éhesek. Az Őrnagy például már majdnem összecsi-
nálja magát a budi előtt, de nem mehet be, mert ott trónol Tót. Ezt tetézi 
Ágika az udvarlásával. Amikor Ágika megkérdi a kínlódó Őrnagyot, 
hogy mi jut róla az eszébe, akkor az Őrnagy azt feleli: „Még mindig bent 
van a budiban a papa?” Nyilván tudja, hogy bent van, hiszen ott áll a 
budi előtt, és látja, hogy nem jött ki. A mondat jelentése talán ez lehet: 
„Hagyjál már a hülye nyaggatásoddal, hát nem látod, hogy majdnem 
összecsinálom magam?!”

Az irónia is gyakran öltözik szövegmögöttesbe. Amikor egy nőről 
megkérdezik, hogy csinos-e, és a válasz: „A napra lehet nézni, de rá nem.” 
Ennek jelentése: „Ronda.” Vagy például a „De jól áll a hajad!” jelentése 
lehet: „Nem fésülködtél ma?” 

Emlékezzünk csak az első dobozolásra, amikor az Őrnagy virradatig 
terrorizálja a családot. A szerencsétlen Tót már teljesen elcsigázva ül, és 
véletlenül árulkodón elásítja magát (a kiemelt részek a szövegmögöttest 
jelölik):

 Ágika:  Apu! Miért tetszett ásítani? [Hát az őrnagy mindjárt meg-
sértődik, és akkor mi lesz a Gyulával?!]

 Tót:  (alig forog a nyelve) Nálam tudniillik az ásítás nem az 
álmosság jele. [Istenem, milyen hülye vagyok, még 
elárulom magam!]

 Őrnagy:  Hanem mié? Talán ásítani is azért ásított, mert jól érzi 
magát? [Na ne nézzen már madárnak! Tudom jól, hogy 
álmos, és hazudik nekem!]

 Mariska:  Bizony, bizony! [Te bolond, nehogy eszedbe jusson beval-
lani, hogy álmos vagy!]

 Ágika:  Apu már ilyen! [Mármint ilyen buta!] Sokszor nagyokat 
tüsszög. Nem náthás! Passziózik! [Figyeled, hogy miket 
tudok én kitalálni?]

 Őrnagy:  (vonakodva) Nem kételkedem a maguk szavában, de azt 
sem szeretném, ha ez még egyszer előfordulna. [Mert ha 
igen, akkor magukra vethetnek a Gyulával együtt!]

 Mariska:  Hogy tetszik ilyet gondolni, mélyen tisztelt őrnagy úr? 
[Dehogy fordul elő!]

 Őrnagy:  Hát akkor dobozoljunk?
 Tót:  (előre akar esni, de megtámasztja magát) Engem tetszik 

kérdezni? [Ezt nem hiszem el, ezt nem kérdezheti ko-
molyan!]
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 Őrnagy: Igen.
 Tót:  Megmondjam az igazat? [Most mindjárt kitálalok neki.]
 Őrnagy:  Hát persze.
 Tót:  Én… [Ami sok az sok!] (miután Mariska oldalba bökte) én 

a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit. [Befogom a 
szám Gyula miatt, de eljön még az én napom…]

A szövegmögöttes valójában az, ami nincs a szövegben, nem hangzik 
el, de a szöveg mégis ezt sugallja, illetve ez az értelem rejtőzik a kimon-
dott szavak mögött. Érvényes a régi bölcsesség, amely szerint az ember 
a beszéddel nemcsak kifejezi, de el is rejti a gondolatait. 

Dialógus és monológ

A dialógus vagy párbeszéd két vagy több személy beszélgetése, és ezáltal 
a dráma egyik legalapvetőbb formája, hiszen a szereplők kommuniká-
ciója túlnyomó többségében ezáltal valósulhat meg. Pirandello szerint 
a dialógus „beszédben testet öltő cselekmény”. A realista drámában a 
szituációk és a jellemek körülményei mozdítják előre a cselekményt, és 
a dialógus ebből adódik másodlagos következményként. A szereplők 
beszélgetnek egymással, reagálnak egymás szavaira és cselekedeteire (és 
remélhetőleg nem csak végszóra várnak).

A dialógus lehet azonban más típusú is, hiszen előfordul, hogy a sze-
replő egy láthatatlan partnerrel kommunikál, egy szellemmel, istenséggel 
beszélget, esetleg egy élettelen tárgyhoz szól, de a telefonbeszélgetésben 
sem látható/hallható a dialógus másik résztvevője. Halljuk a kérdést 
(vagy a választ), de lehet, hogy a válasz (vagy a kérdés) nem is hangzik 
el hangosan. Tehát csak egyetlen szereplőt láthatunk, de ő továbbra is 
beszél, kételkedik, elégedetlen, kérdez, válaszol, vitatkozik, elmesél, vé-
leményez, egyszóval beszélget. A leggyakrabban önmagával vitatkozik. 
Ezt nevezzük monológnak. A monológban nincs minden kimondva, sőt 
vannak befejezetlen gondolatok, mondatok, amelyek elakadnak, elful-
ladnak vagy hirtelen megszakadnak. A szövegkörnyezetből kiderülnek 
a ki nem mondott szavak, kérdések vagy válaszok is. A monológ szólhat 
egy tükörképnek vagy egy elképzelt partnernek, de történhet a szereplő 
teljes magányában, esetleg irányulhat a közönség irányába is, olykor 
viszont egy jelen lévő, de néma partner hallgatja végig.

A színész önmagával folytatott monológja tulajdonképpen egy kissé 
tudathasadásos állapot, hiszen a személyisége két részre szakad: ezek 
beszélgetnek egymással. A belső monológ hordozza azokat a szavakat, 
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mondatokat, amelyeket nem mond ki hangosan a színész. Ezek annak az 
énnek a szavai, amelyik többnyire nem jelenik meg a nyilvánosság előtt.

Mi lehet egy monológ célja? Ennek megválaszolása érdekében egy 
sor kérdést el kell dönteni. Kinek szól a monológ? Önmagának? A közön-
ségnek? Egy szereplőnek, aki jelenleg nincs a színen – csak „elpróbálva” 
egy közelgő találkozást? Egy szellemmel beszélget, egy géphez szól, 
telefonál? Tudnunk kell azt is, hogy vajon mi ösztönzi a szereplőt arra, 
hogy elmondja a monológot? Mit szeretne elérni azzal, hogy fennhangon 
(vagy részben fennhangon) mondja el gondolatait? Vajon önmagát akarja 
meggyőzni valamiről? Esetleg csak kommentálja az imént látott esemé-
nyeket, annak érdekében, hogy a továbbiak érthetőbbé váljanak? Vagy 
biztatást, jóváhagyást, megértést kíván a közönségtől, hogy igazolja saját 
tetteit? (Ez esetben monológ néma résztvevője a közönség.) Mit akar? 
Felháborítani, kizökkenteni, segítséget kérni, felrázni, megríkatni?

A Tóték Postásának monológjában vastag betűkkel jelezzük a ki nem 
mondott válaszokat, a befejezetlen mondatokat és a szövegmögöttest:

 Postás:  (oldalt feltűnik, órájára néz) Tizenegy múlt… [Már jó késő-
re jár.] És Tót úr kilenckor szokott lefeküdni… [Most 
már biztos nagyon fáradt.] (Komoran csóválja a fejét.) 
[Nem hiányzott most neki ez az őrnagy.] (Egy tábori 
lapot vesz elő.) Sötétedéskor, amikor legfenyegetőbb a 
partizánveszély, szórakozásra, társaságra vágyik. Ilyen-
kor nem szereti, ha valaki aludni megy, sőt, az álmos-
ság legkisebb jele, különösen az ásítás nagymértékben 
fölidegesíti… [Ez sajnos nem sok jót jelent, mert Tót 
gyakran szokott ásítozni.] (töprengve maga elé) [Vagy 
nem? De bizony igen.] Most úgy érzem, azért is én va-
gyok a felelős, ha Tót úr, amitől Isten őrizzen, elásítaná 
magát… [Mert abból nagy baj lenne.] (gondolkodik) De 
nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Ő szokott 
nyújtózkodni. Szokott nyögni is. De ásítani, pláne egy 
őrnagy előtt? [Ugye nem szokott? Biztos nem szokott!] 
Nem… nem… nem. (Eltépi a lapot, eltűnik.)

A dialógus és a monológ között nem éles a határvonal, hiszen világos, 
hogy a monológ során is tulajdonképpen párbeszédet folytatunk, csak a 
válaszadó partnerünk nem tapasztalható a klasszikus értelemben.
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A szereplő szójárása, szókapcsolat- és gesztusrendszere

Egy-egy figura jellemének megformálásához gyakran nagy segítséget 
nyújthat, ha van csak rá jellemző szójárása. Például elképzelhető, hogy 
az Őrnagy folyton azt hajtogatja: „Érthető vagyok?” Vagy: „A gyengébbek 
kedvéért mondjam lassabban?” Esetleg tréfás kedvében: „Ugye világos, 
mint a vakablak?” Nem minden szereplőnek van szójárása, de mind-
egyiknek nagyjából meghatározható a szókapcsolatrendszere (vagyis 
a kedvenc szavai, vagy olyan szókapcsolatok, amelyeket előszeretettel 
használ, pl. úgymond). Ugyanakkor vannak szavak, amelyek biztosan 
nem tartoznak szókincsébe (pl. illusztratív, homogén, tavaszillat).

A szava járásán kívül minden embernek van egy, csak rá jellemző 
gesztusrendszere, amellyel a haját simítja végig, a bajszát igazítja meg, 
ahogyan eszik, ahogyan köszön, kezet ráz stb. Vannak figurák, amelyek-
nek úgynevezett ticjeik vannak (ez orvosilag egy akaratlan ismétlődő 
rángatózó mozgást jelent, általában a szem vagy a száj körül, de lehet 
fejrántás vagy vakaró mozdulat is).

A szójárásokkal és a jellegzetes gesztusokkal csínján kell bánnunk a 
színpadon, nem szabad túlzásba vinni, mert akkor áteshetünk a ló túl-
oldalára, és olcsó poénvadászat miatt hiteltelen lehet az alakításunk.

Beszédmód

A kortárs drámairodalomban igen gyakran fordulnak elő trágár szavak, 
azaz káromkodás. Ennek ma már semmilyen különösebb szenzációér-
téke nincs, elmúlt az az időszak, amikor a polgárpukkasztó előadások 
vesszőparipája volt a káromkodás. Amennyiben egy előadás műfaja, 
stílusa, mondanivalója, szereplőinek jelleme megkívánja, ha a szituáció 
hiteles ábrázolása érdekében szükség van rá, akkor a színpadon helye 
van a káromkodásnak. Különösen érvényes ez azokra az előadásokra, 
amelyek reális élethelyzeteket szeretnének megteremteni. Azonban soha, 
semmilyen ürügy sem indokolhatja az öncélú, eltúlzott és felesleges 
káromkodást a színpadon!

A tájszólás csak akkor „működik” a színpadon, ha az a szereplő jellemét 
és a szituációt erősíti. Ez vonatkozik a zsargonra (pl. Dögösen király ez a 
dizsi!), a roncsolt beszédre (Figyu, aci egy pézsét!), valamint a helytelen 
beszédre is (Meglássuk mink asztat!). Amennyiben ez nem szándékos kon-
cepció része, nem tudatosan egy szereplő tulajdonsága, hanem a színész 
egyéni, civil jellemzője, akkor megengedhetetlen az előadás során.
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A beszéd nyelvi modifi kációit2 úgy építhetjük a produkcióba, ha az 
előadás stílusa, szituációi, társadalmi közege, a kor, amelyben játszódik 
és a szereplők jelleme már kristálytisztán kirajzolódik előttünk, valamint 
a tervezett szereposztás alapján tudjuk, melyik színészre mit bízhatunk és 
mit nem.

CSELEKMÉNY

Ha elolvastuk a szöveget, ismerjük a történetet, meghallgattuk a rendező 
elképzelését és szándékát, végigelemeztünk minden karaktert (szerep-
lőt), akkor eljutottunk addig a pontig, amikor felállhatunk a székből, és 
megkísérelhetjük megteremteni a drámában leírt szituációt. Ekkor már 
nemcsak a szavak segítségével, hanem tettekben is a szereplők bőrébe 
kell bújni. Ezt megcselekedhetjük a legapróbb, szinte észrevehetetlen 
mimikával, gesztusokkal és tettekkel.

A színészi cselekvés eszköztára

A beszédcselekmény az, amit mondunk, amit ez jelent, és ahogy ezt 
mondjuk. A cselekmény az, amit, amiért és ahogyan teszünk a beszéd-
cselekménnyel egyetemben.

A gesztus a színész által többnyire szándékosan és ellenőrzötten vég-
zett mozdulat, amelyet a szövegtől többé-kevésbé függő vagy egy teljesen 
önálló jelentés érdekében alakít ki.

A mimika elsősorban az arcjátékra illetve az arckifejezésre vonatkozik.
A kinezika jelzi a tekintet játékát. „A színpadon a tekintet összeköti 

a szót a szituációval, a diskurzust valamelyik színpadi elemhez kap-
csolja, biztosítja a beszéd és a verbális, illetve gesztikus interakció ösz-
szekötőrendszerét. A tér »végigpásztázásával« a szétszórt térbeli elemek 
összekötésével, egy történetnek a »pillantások« egyszerű pályája általi 
elmesélésével a tekintet bevezeti az időtartam fogalmát a térbe. A tekintet 
vonzza a néző figyelmét (és tekintetét)… A színész bizonyos értelemben 
a »szemein keresztül« ragad meg minket, és kényszerít bennünket – úgy, 
mint a moziban –, hogy a színpad többi részét az ő tekintetén keresztül 
lássuk.” – mondja Patrice Pavis.

Egy ember a természetes élethelyzetekben általában tettekkel, gesztu-
sokkal kíséri szavait, de rossz beidegződés, hogy a színésznek a színpadon 
minden beszédcselekményhez okvetlenül társítania kell valamilyen meg-

■■■  

 2 Változás, módosítás, módosulás. 
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erősítő gesztust (például az „elmegyek” egy szélmalom-karlendítéssel, a 
„nem” a feltartott mutatóujj jobbra-balra mozgatásával vagy fejcsóválás-
sal, a „nem értem” fejvakargatással vagy vállvonogatással jár).

A színpadi cselekményben a szereplő gondolkodó résztvevő. Gondolata-
it, belső vívódásait sokszor nem mondja ki, de a színésznek ezt láttatni kell, 
emiatt apró, néma gesztusokkal kíséri gondolatait. Rossz beidegződés ezeket 
a néma gesztusokat természetellenesre növelni (például ha a menjek vagy 
ne menjek dilemmáját irányra majd földre mutatással jelzi a színész).

A realista színház hagyományaira épülő előadásokban gyakran előfor-
dul, hogy a színészek mindent túlmozognak és rengeteg felesleges mozgást 
végeznek. Például ha két ember beszélget ezt folyamatosan ide-oda járká-
lások közepette teszi. Általában az a szereplő, aki adott esetben hallgatja a 
másikat, folyamatosan hátat fordít és elsétál a partnerétől, amíg az beszél, 
és csak a végszóra sétál vissza. Sokszor az is képtelen mondatait egy hely-
ben elmondani, aki beszél. Kisebb monológok közben a színészek ide-oda 
tipegnek, „cuppognak”, egyik lábukról a másikra helyezik súlypontjukat.

A színházi közönség nem csökkent értelmi képességű emberekből áll, 
és ha élethű játékstílust szeretnénk, akkor a néző a szavakból és sokkal 
kisebb, természetesebb gesztusokból is megérti a színpadi cselekményt. 
Mindezzel persze nem azt akarom mondani, hogy statikussá3 kell csu-
paszítani játékot, hanem azt, hogy óvakodni kell a felesleges gesztusok-
tól. Az apró, de pontos gesztusokból felépített játék több, hitelesebb és 
értékesebb lehetőséget hordoz magában, mint az agyongesztikulált és 
túlmozgott jelenetsor. Természetesen olykor szükségesek az intenzívebb, 
nagyobb, hevesebb mozdulatok is – de ezt mindig az adott szituáció teszi 
indokolttá vagy indokolatlanná. A problémát tetőzi, ha a színész nemcsak 
többet mozog, mint az természetes és szükséges volna, hanem természet-
ellenesen is teszi ezt. Ilyen mozdulat például a már említett, elmegyekhez 
kapcsolódó szélmalomkar, vagy ide sorolhatók a párhuzamos gesztusok 
(mindkét kézzel azonos mozdulat egy időben: például a miért? kérdést 
kísérő párhuzamosan (mindkettő) felfelé fordított, nyitott tenyér, vagy 
a nem és az állj! kísérőmozdulataként párhuzamosan felemelt kéz).

Mindez egy bizonyos fokig érthető, hiszen bármennyire is szeretnénk 
megteremteni annak illúzióját, hogy a színpadon természetes körülmé-
nyek között élnek az emberek, ez nem igaz. Színészként az a feladatunk, 
hogy a természetesség illúziójáról meggyőzzük a nézőt, holott semmi sem 
természetes körülöttünk, de ha mi magunk sem vagyunk azok, akkor a 
néző sem tud majd „az előadással menni”.

  3  Mozdulatlan.
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Szólnunk kell az ellengesztusokról is, amelyek tulajdonképpen a 
szövegmögöttes megfelelői a cselekvésben. Gyakorta előfordul, hogy 
a szereplő tesz valamit, de ennek egészen mást az értelme, mint amit 
„normális esetben” jelentene. Elképzelhető, hogy mondjuk egy igen 
feszült helyzetben a dühös ember nem ordít, hanem robbanásveszélye-
sen elvigyorodik, ami néha szörnyűbb, fenyegetőbb tud lenni, mint ha 
teli torokkal üvöltene. Ellengesztus az is, ha egy gyászoló ember arra a 
kérdésre, hogy hogy van, mosollyal válaszol. Az ellengesztusok jelrend-
szere áthatja az egész emberi kommunikációt, és használatuk sokkal 
árnyaltabbá tudja tenni a színészi játékot.

Vannak olyan „áruló jelek” amelyek során kiderülnek egyes rejtett szán-
dékaink. Olyan mozdulatok ezek, mint a beszédben az elszólás. Az olyan 
apró cselekedeteket, amelyek elárulják a szereplő magatartásának álságos 
mivoltát, szivárgásnak nevezzük. Ez egy olyan árnyalt színészi eszköz, 
amelyet igen fi nom, aprólékosan kidolgozott játékban érdemes alkalmazni. 
Például: az Őrnagy megérkezik a Tóték házába. Végtelenül laza, kedves, 
társalgó, nagyvonalú és lezser. Hogy mindez csak egy álca, azt elárulja a 
lába, amelyet az asztal alatt folyamatosan idegesen mozgat. Vagy az éjszakai 
„csevegés”, amikor a konyhában néma feszültségben ül a család és „az őrnagy 
unatkozik, valami tevékenységre vágyik, s idegessége nőttön-nő. Tóték érzik 
ezt. Lázasan igyekeznek, hogy szórakoztassák, de ez egyre kevésbé sikerül. 
Lassan letörnek.” Mosolyognak az Őrnagyra, de Mariska közben szivárog: 
idegességében véresre karmolja saját kezét vagy harapdálja ajkát.

Kellékek használata a cselekvésben

A mozgást igen sokban segíthetik a kellékek. Ezek gyakran jót tesznek, de 
egy bizonyos határon túl már csak gátolják a színészi játékot (bár többnyire 
ennek az ellenkezőjéről vagyunk meggyőződve). Egy idő után már csak 
„mankók” lesznek, vagyis csakis ezekre „támaszkodva” tudjuk megoldani a 
helyzetet. Ez többnyire abban az esetben történik meg, ha nem belülről épít-
kezünk, ha az alakításunk rutinból fogan, ha nem vagyunk egészen tisztában 
szerepünk funkciójával, céljával és jellemével. Ha nincs határozott színpadi 
jelenlétünk, amíg a partnerünk monológot mond, akkor ilyen „mankóhoz” 
fordulunk segítségért: rágyújtunk, iszunk egy pohár italt, felmosunk, pako-
lunk, mert nem tudunk magunkkal mit kezdeni a színpadon.

A kellékek tekintetében kényes az egyensúly, mert az élethelyzet 
nélküli „üresjáratban” elmondott statikus szöveg rosszabb, mint az 
agyonkomplikált, helyzetben elmondott szöveg (beszéd közben hatvan-
nyolcezer dolgot teszünk, vagy nagyon abszurd dolgot cselekszünk: pl. 
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fejen állunk). Azt az arany középutat kell megtalálnunk, amelyben min-
den kellék, ami a színpadon van, alázattal az alakításunkat, a szituációt 
szolgálja, nem vonja el a figyelmet, nem fékezi, hanem fokozza játékunk 
hatását. Soha nem kell felesleges tárgyakat a színpadra vinni.

A cselekvést segítő kellékek használatánál beszélnünk kell arról a stili-
zált kellékhasználatról is (ez esetben nem a stilizált kellékek használatáról 
beszélek!), amikor a színpadon nincsenek tárgyak, csak elképzelt tárgyak, 
és a színész stilizált, jelzésszerű mozdulatokkal használja az elképzelt kel-
lékeket. (Mintha inna, vagy mintha rágyújtana, de nincs pohár és nincs 
cigaretta.) Ez a megoldás sok esetben alkalmazható, ha egy egységes kon-
cepció részét képezi, azonban az nem fogadható el, hogy mindvégig realista 
kellékhasználattal élünk (a tárgyak valóban léteznek), de akkor, amikor egy 
vázát szét kell törni, azt csak jelképesen törjük szét – kizárólag azért, mert 
ez költséges, és nincs pénz minden előadásra újat venni. 

A drámákban például igen gyakori a gyilkosság. Miután a hatás 
kedvéért egyetlen előadásban sem szúrják le ténylegesen a színészt, ezt is 
csak stilizáltan, kellékkéssel tehetjük. A „mintha volna” kellék használata 
csak nagyon átgondolt esetben ajánlatos – illeszkedniük kell az előadás 
stílusához, és nagyon következetesnek kell lenniük.

Szerzői és rendezői instrukciók

A drámában a szerző zárójelben és/vagy dőlt betűvel jelöli azokat az 
utasításait, amelyek a párbeszédet kísérik; ezek a didaszkáliák. Vannak 
drámaírók, akik igen sok szerzői utasítást írnak a szövegükbe, szinte kész-
re rendezik az előadást (pl. hátralép, kissé elmosolyodik, lehajtja fejét és 
megvakarja az orrát, majd lassan előhúzza a kést és hirtelen a hátába döfi ), 
mások viszont csak a legalapvetőbb utasításokat jegyzik le, a többit a rende-
zőre és a színészekre bízzák (pl. a fenti utasítás tömören: megöli). Vannak 
rendezők, akik szeretik, ha sok cselekedeti támpontot ad a szerző, mások 
viszont egyáltalán nem veszik ezeket fi gyelembe (csak a kulcsfontosságú 
instrukciókat), mert saját koncepciójuk diktálja a cselekményt.

A szerzői utasítások szerinti színpadi mozgás igen sokban lehet a 
színész és a rendező segítségére, de ezt semmiképp sem kell szentírásnak 
tekinteni. Nagy valószínűséggel egy-egy színpadi alak valóban akkor 
jelenik meg a színen, amikor azt a szerző leírja, de egyáltalán nem biztos, 
hogy onnan és úgy, ahogy az le van írva. Nem biztos, hogy a színész ordít, 
nevet vagy fintorog, amikor az oda van írva. Az alaphelyzetek adottak, 
de az azokban kialakuló színpadi cselekmény módja már a szituációtól 
függ, és a cselekedetsor végleges változata a próbákon alakul ki.



■■■  ■
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Nehogy úgy vegye, kedves Tót, mintha ki akarnám túrni, de nem 
akadna ott még egy kicsi hely?
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Elsősorban azt kell tudni, hogy az adott szereplő miért teszi azt, amit tesz. 
Ennek értelmében a színész számára sohasem természetesen végrehajtható 
az a rendezői vagy szerzői utasítás, hogy odamégy és iszol. Nem gondolko-
dunk helyesen, ha azt kérdjük: „Hova megyek és mit csinálok?” A kérdésünk: 
„Mit akarok és miért akarom azt?” Erre kell megtalálnunk a választ, és akkor 
majd kiderül, hogy valóban odamegyünk-e, és valóban iszunk-e, mert lehet, 
hogy nem is leszünk szomjasak, és egészen máshova akarunk majd menni, 
de az is lehet, hogy a partnerünk befolyásol majd abban, amit esetleg tenni 
fogunk – mert ne feledjük, hogy a színház nem szólótánc.

Ha a rendező pontosan és részletesen megfogalmazta koncepcióját, 
kifejtette szándékát a darabbal kapcsolatban, akkor a próbák során a szí-
nészekkel közös, kreatív és jóízű színházi alkotómunka alakulhat ki.

A rögtönzés mint a rendezői instrukció módszere

A rendező instruál, azaz utasít – ez a dolga. Hogyan teheti ezt? Magya-
ráz? Parancsol? Előjátszik? Milyen további eszközök állnak a rendező 
rendelkezésére? Például rögtönzések. Az improvizációs gyakorlatokkal 
részletesen a sorozat második kötete foglalkozik.

A jó improvizációhoz alapvetően olyan alapfeltételeket kell terem-
teni, amelyben a színész teljesen át tudja adni magát a rögtönzésnek. A 
rendező maga is rögtönözhet a színészei előtt, és így közelítheti meg a 
kívánt színpadi szituációt.

Előjátszás szövegmögöttessel

Színészként nem mindig értjük vagy érezzük meg, mit várnak el tőlünk. 
Ekkor a rendező gyakran előjátszik, vagyis megmutatja, hogy mit és 
hogyan szeretne látni/hallani. Amennyiben azt akarja, hogy utánozzuk 
őt, akkor azt igen rosszul teszi. A rendező nem mindig rendelkezik 
színészi tapasztalatokkal, ez esetben biztos, hogy rosszul játszik elő, 
főként ha közvetlenül azt próbálja produkálni, amit elvár. A színészek 
más forrásból táplálkoznak, mint ő, másból építik fel a szerepüket, va-
gyis semmiképp sem jó, ha egy az egyben előjátszik, mert ezáltal nem 
kaphat más viszonzást, mint tartalom nélküli utánzást. Ha a színész 
papagáj módjára reprodukálja azt, amit látott, annak semmi töltete, 
semmi tartalma nem lesz, az alakítás hiteltelenné válik, mechanikus 
lesz, esetleg üresen rutinos.

Azt követően, hogy megértettük, mondatainkkal mit szándékozunk 
közölni, a figura jellemének, céljának, valamint az adott szituációnak 
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megfelelő módon próbáljuk alakítani szerepünket. A szövegen túl meg 
kell értenünk minden cselekedetünknek okát is, nem fogadhatjuk el más 
interpretációját (előadásmódját), hanem meg kell találnunk azt az utat, 
amely elvezet bennünket a szöveg sajátságos (csak ránk jellemző) tol-
mácsolásához, és így lesz hiteles az alakításunk. 

Amennyiben a rendező úgy játszik elő, hogy az adott szituációban 
nem a leírt szöveget használja (nem „adja a színészek szájába” a textust), 
hanem a szövegmögöttest mondja, akkor már sokkal érthetőbb lesz, hogy 
mit vár el. Ezáltal a rendező meghagyja a számunkra a lehetőséget, hogy a 
szöveget a saját módunkon interpretáljuk (a mögöttes – és ezáltal a szöveg 
értelmének – ismeretében), az így mégis meg fog felelni az elvárásoknak. 
Ezáltal ez egy egyéni színészi alkotómunka lesz, nem pedig majmolás. 

Térjünk vissza az előző jelentre! Vajon hogyan játszhat elő a rendező 
a szövegmögöttessel Ágika szerepében? Például:

 Ágika:  Apu! Miért tetszett ásítani? 
 [Rendező:  (Ágika szerepében az előző két mondatot értelmezve) 

Hogy mer ilyet csinálni az apu?! Hát tudja, hogy az 
Őrnagy utálja az ásítozást, mindjárt megsértődik, és 
akkor mi lesz a Gyulával?!]

Amennyiben a rendező az alakítás tempóját, térhasználatát, vagy 
a színész hangerejét kívánja erősíteni/gyengíteni, akkor az instrukció 
(olykor felerősített) tónusával4 is ösztönözheti a színészt. Egy dinami-
kusabb jelenetet pattogósan játszik elő, szédült iramban faltól falig végzi 
el a cselekvést, üvöltve mondja el a szöveget – azaz szélsőségbe tolva 
mutatja a kívánt irányt. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, 
ha az ellenkező pólust kívánja erősíteni.

A rendezői előjátszás utánzása

A legvitatottabb rendezői instrukció a kívánt szituáció identikusnak 
vélt előjátszása. Ez alatt azt értjük, amikor a rendező a színpadra lép és 
bemutatja, hogy pontosan miként szeretne látni/hallani valamit. Ezzel 
a színészt megfosztja az alkotói munkájától, semmiféle kreativitást nem 
hagy számára, csak a majmolást várja el. Ennek természetszerűleg az a 
következménye, hogy a színészi játék teljesen felszínes marad, az aktor 
csak külsőségeket mutat be. Mivel a szereplő nem a színész személyisé-
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géből született (ő csak utánozta a rendező élményét), így nem kel életre, 
nincs gondolati háttere. Ez akkor eredményezhet igazán rossz alakítást, 
ha a színész semmit sem tett magáévá a megformálandó alak jelleméből, 
ha nem érti és nem érzi, hogy az a szereplő hogyan cselekedne, miért és 
hogyan reagálna az adott helyzetben, teljesen idegen tőle a megformá-
landó alak. A színész másik ember mozdulatait ölti magára, és ezek úgy 
állnak rajta, mint tehénen a gatya. 

Azonban az utánzás sok esetben hasznosítható egy szerep megformá-
lása során. Vajon utánozható-e egy valós ember, valaki, aki véleményünk 
szerint igencsak hasonlít a megformálandó jellemhez? Gesztusrendszerét 
gyakran segítségül hívhatjuk. Testtartásukat, szójárásukat, szokásaikat 
be tudjuk építeni, ez közelebb vihet bennünket a figura lényegének meg-
közelítéséhez – abban az esetben, ha a szereplő személyiségének csírája 
már előzőleg megfogant bennünk.

A SZÍNPADI CSELEKMÉNY

A cselekmény teljes körű tisztázásához meg kell határoznunk:

 ▷ a cselekvést végzőt (ki?),
 ▷ a cselekvő szándékát (miért?),
 ▷ a cselekvés tartalmát (mit?),
 ▷ módját (hogyan?),
 ▷ eszközét (mivel?),
 ▷ helyszínét (hol?),
 ▷ idejét (mikor?),
 ▷ indokát (miért?),
 ▷ tárgyát (kin/min? követi el, illetve kire/mire? hat).

A szavak és a tettek összessége alkotja meg a színpadi cselekményt, 
amely – bármennyire is reális élethelyzetet akar tükrözni – sohasem 
azonos a valós élethelyzetekkel, hiszen minden alkalommal jelen van 
egy harmadik tényező is: a néző, aki befolyással bír a történésekre.

A színpadi helyzet (szituáció) 

A cselekmény a mozdulatok, a gesztusok, a hangok és a beszéd ösz-
szességéből alakul ki. A színpadi cselekmény fizikai tényezői azonban 
nemcsak a beszédcselekmény függvényében alakulnak ki, hanem attól 
függően is, hogy az adott pillanatban hol és mikor vagyunk, milyen 
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élethelyzetbe, milyen viszonyok körülményeibe csöppentünk bele. Ezt 
nevezzük szituációnak.

Szituáció a színpadi cselekmény fizikai tényezői által (a mozgás és a 
gesztusok), az adott pillanat külső és belső körülményei által, valamint 
viszonyrendszerek által meghatározott helyzet. A szituáció általában 
fordulóponttól fordulópontig tart.

A szereplők egymáshoz való viszonyát a néző számára a szituációkban 
való cselekvésük határozza meg. A rendező feladata, hogy különböző 
eszközökkel egyértelművé tegye a szituáció tartalmát, amely ráadásul 
kettős. Az első sík az alapszituáció, vagyis az, ami történik, a második 
sík a reálszituáció, ami pedig a mögöttes tartalom, vagyis a cselekvés oka 
és célja. Ha a rendező a próbán instrukciót ad arra, hogy mit csináljon 
a színész, az az alapszituációra vonatkozik. Ha a rendező a miértre utal, 
az a reálszituációra vonatkozik.

A valóságban igen ritkán fordul elő, hogy két ember passzívan áll 
a szoba közepén és beszélget. Általában valamilyen állapotban állnak 
a szoba közepén (épp az előbb szaladt ki a vécéről, most keltették fel, 
nagyon szorítja a cipője, büdös a partnere szája, esetleg jóllakott, vagy 
az imént előléptették, jó illatú a partnere parfümje stb.). Aki belépett a 
szoba közepére, valamilyen állapotban érkezett (agyonázott, leszakadt 
a cipősarka, felszaladt a harisnyája, pisilnie kell vagy hűvösre ért a tűző 
nap elől, esetleg boldog várakozásban van stb.). Nem mindegy, hogy 
milyen az a szoba, amelyben állnak (hideg, beázik, sötét, vékony falú és 
áthallatszik, kellemes meleg, csendes stb.). Tudni kell, hogy mikor állnak 
ott (kora hajnalban, amikor még mindenki alszik, vasárnap ebédidőben 
stb.). Amennyiben ilyen részletesen megrajzolt körülmények között 
találkozik ez a két ember a szoba közepén, akkor már sokkal plasztiku-
sabb, életszerűbb helyzetben közlik egymással a mondanivalójukat. Egy 
ilyen szituációban a szöveg többrétegű értelmet is nyerhet, mint amit a 
beszédcselekmény leír, ez sokkal több játéklehetőséget ad a színésznek, 
és hitelesebbé teszi a jelenetet.

A realista színházban a színpadi cselekmény mindig bizonyos szi-
tuációban történik. Alapfeltétel, hogy a színészi játékot szituációba 
ágyazzuk. Ez egy idő után már elkezd magától működni, hiszen az egyik 
alaphelyzet láncreakció-szerűen maga után vonja a következőt. Ezeknek a 
szituációknak gyakran nincs közvetlen közük az adott beszédcselekmény 
témájához, pusztán megteremtik a körülményt hozzá. Például: az éjszaka 
közepén Tót álmosan folyamatosan fel szeretné tolni a sisakját, aludni is 
szeretne, és egyúttal szeretne az Őrnagytól is megszabadulni. Mindezt 
tetézi az a bosszantó tény, hogy a felesége és a lánya sokkal jobban bírja 
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a gyűrődést, mint ő maga. Megspékelhetjük a szituációt a családi ház 
adta lehetőségekkel: mondjuk nagyon szűk a veranda, valahol beszűrő-
dik a budi kellemetlen szaga, és az Őrnagyot nem szabad odaengedni. 
Esetleg Ágika haja folyton a szemébe lóg, ez idegesíti Mariskát, de nem 
szólhat róla stb.

Az előadás jeleneteinek szituációja, nem lehet általános (pl. nappal 
van), hanem konkrét (pokolian perzsel a nap, mindenki az ájulás határán 
áll), de ügyelni kell arra, hogy a szituáció ne kerekedjék felül a színpadi 
cselekményen, azaz ne befolyásolja helytelen irányba. (Amennyiben a 
buszállomáson perzselő napon várják az Őrnagy érkezését, Mariska nem 
ájulhat el a hőségtől az Őrnagy érkezése után, mert akkor a cselekmény 
hangsúlya az Őrnagyról Mariskára tolódik. Elájulhat előtte, de az Őrnagy 
érkezéséig észhez kell térnie.)

A színpadi cselekvés követelményei 

Az előadás színpadi cselekményének megjelenítéséhez használhatjuk az 
összes rendelkezésünkre álló eszköztárat. Mindent, ami látható, hallható 
és egyéb módon érzékelhető. Egy tényezőt azonban mindenképp szem 
előtt kell tartani – és ez miatt a színpadi szituáció más lesz, mint a ter-
mészetes élethelyzet. Ez a tényező a néző.

A nézőnek hallania, látnia, egyszóval érthetően és érezhetően kell 
tapasztalnia mindazt, ami a színpadon történik, hiszen neki szól az 
előadás. Ha nem érzékelheti a megfelelő módon, akkor az nem is hat rá, 
pedig az előadás elsődleges célja, hogy hasson. Ez pedig csak úgy váltható 
ki, ha egy kicsit „csalunk”.

Az előadás során mindig úgy kell helyezkednünk, hogy a néző lát-
hasson bennünket (mondjuk ne háttal, vagy ne hason fekve, arccal a 
földnek beszéljünk és cselekedjünk). Ez gyakorta nem felel meg annak, 
ahogyan az adott cselekedetsor természetes körülmények között lezaj-
lana. Amennyiben ugyanis például Tót a nézőnek háttal ásítozik, vagy 
úgy szédeleg félájultan, hogy azt a néző nem láthatja, akkor a néző nem 
érti meg az Őrnagy indulatait, nem tapasztalná a konf liktust. Ha az első 
rész végén a Postás csak érthetetlenül elsutyorogja, hogy „Sajnálattal 
értesítjük, hogy Tót Gyula zászlós, tábori posta hétszázhét per hét, az 
ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt…”, akkor a család áldozat-
vállalásának abszurditása, értelmetlensége nem derül ki. Sőt! Az egész 
dráma félresiklik, hiszen a néző mindvégig szurkolni fog a Tótéknak, 
hogy csak tűrjenek, hiszen ezen múlik Gyula sorsa!
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Annak érdekében, hogy a néző megértse, amit mondunk, mindig 
hallhatóan és artikuláltan kell beszélnünk. Akkor is, amikor suttogunk, 
mert nem a természetes hangunkon suttogunk, hanem úgy tesszük ezt, 
hogy a néző is meghallja, amit mondunk, és az mégis természetesnek hat. 
Nem véletlen, hogy a színészek igen sok figyelmet fordítanak a dikcióra, 
azaz a színpadi beszédtechnikára. (Természetesen ez nem vonatkozik 
azokra a jelenetekre, amelyeknek a célja a káosz vagy a vásári zsivajgás 
érzékeltetése – azaz a hangulatteremtés).

A színpadon mások a fényviszonyok (azt is látjuk, ami sötétben 
történik), mások a kül- és beltéri viszonyok (a díszlet), és alkalmanként 
egy-egy szituáció hangulatát különböző zenei effektusokkal is erősíteni 
tudjuk (mindezekkel később még bővebben foglalkozunk).

Mindennek ellenére azt az illúziót kell megteremtenünk, hogy 
mindaz, amit a néző tapasztal valóságos, mert ekkor tud azonosulni 
a szereplőkkel, és ekkor lehet az előadás katartikus. A hitelesség nem 
pusztán a realista színház sajátja, és nem minden stílusban azonos a 
valószerűséggel, a realizmussal. Amennyiben például az Őrnagy ideoló-
giáját fény- és hangeffektusok, zenei aláfestés kíséretében szónokolja el, 
közben elemelkedik a földről, fejgép irányul rá, és minden más sötétbe 
borul a színen, akkor ez már távolról sem realisztikus ábrázolás, ám 
a fanatizmus mégis maximális hitelességgel sugárzik belőle. A jelenet 
vége, amire céloztam: 

 Őrnagy:  Néha elábrándozom rajta, milyen jó lenne, ha még több, 
sokkal több ember foglalkozhatna dobozhajtogatás-
sal. Egyszer talán eljön az az idő, amikor rávehető 
lesz az egész emberiség:

 Ágika:  (föláll) Ha lehetne! Istenem!
 Őrnagy:  Persze úgy gondolom, hogy ezt nem szabad unifor-

mizálni. Minden nemzet más színű és más formájú 
dobozokat csinálhatna. A hollandusok olyan gömbö-
lyűt, amilyen a sajtjuk. A franciák olyant, ami mu-
zsikálni tud. Még az oroszoknak is, ha már legyőztük 
őket, szabad lenne dobozokat csinálniuk. Persze csak 
kicsiket, mint a gyufásskatulya.

 Ágika:  Jaj, ha én azt megérhetném!
 Őrnagy:  Ez nem lesz hamar. De ha sikerül, ha győz ez az eszme, 

akkor az egész emberiség áldani fogja a nevünket.
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Minden műfaj és minden stílus megszabja a maga követelményeit, 
ám egyik sem tűri el a felszínességet, a komolytalan hozzáállást, hiszen 
minden előadás hatni akar, a hatásgyakorlás eszközei pedig mindenütt 
azonosak, és elsődleges szempont a hitelesség.

A valóságos és a színpadi cselekmények viszonya

A színpadon néha nagyobb mértékben el kell térnünk a valóságos törté-
nések látszatától. Ennek egyik legszélsőségesebb példája, ha egy szereplőt 
megölnek (és ez színházban gyakran előfordul). Ha a gyilkosság a nézők 
előtt történik, akkor az stilizált színészi játékkal követhető el, de nyilván 
hasonló színpadi eszközökkel élünk akkor is, ha valakit ronggyá vernek. 
A stilizáció gyakran és széles körben használható az előadás során – ak-
kor is, ha alapjában véve nem stilizált a színészek játékstílusa. Mondjuk 
a színpadon látható egy asztal és egy ágy. Az asztal a kocsmát, az ágy 
pedig a szobát jelképezi – tehát stilizáltak a helyszínek. Az idő folyása 
is lényegesen másképp alakul a színpadon, hiszen másfél óra alatt évek 
telhetnek el a szereplők életében – tehát stilizált az évek múlása.

Konkrét, valóságos cselekményeknek nevezzük a reális élet eseményei-
nek megfelelő történéseket, amelyek a maguk valós idejét veszik igénybe 
és a valós módon történnek (pl. meginni egy pohár vizet). Ezzel szemben 
a színpadi cselekmények gyakran kisebb-nagyobb mértékben stilizáltak, 
jelzett tárgyi világban, jelzett mozdulatsorral, jelzett időmúlással élnek. 
A valós cselekmények és a színpadi cselekmények ötvözete (szintézise) 
alkotja meg a színházi előadás valóságát (a pohár vizet valóban megisz-
szák, de a pisztolyban csak vaktöltény dörren).

Előfordul, hogy a „magasabb művészi élmény” érdekében öncélú-
ak, aránytalanok, átgondolatlanok és kevertek a stilizált elemek, az 
előadásban. Ezzel a rendező tönkreteheti a produkciót. Ismét csak az 
arányszabály érvényes: akkor alkalmazható valami szokatlan, a termé-
szetestől eltérő, ha az indokolt, vagyis ha tudható, hogy miért, hogyan 
illeszkedik az előadás egészébe – ennek értelmében természetesen az is 
lehetséges, hogy egy kitűnő előadás nyelvezete teljes egészében, egysé-
gesen stilizált lesz.

A SZÍNÉSZ ÁTLÉNYEGÜLÉSE

A színészi munka legmagasabb foka az, amikor a szerep megformálása 
során a teljes személyiségünk átlényegül, átalakul, és megfogan, azaz 
„életre kel” a színpadi alak. Ha ez megtörténik, akkor már tulajdon-
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képpen nem is a színész találja ki a szereplő cselekedeteit, mert az már 
önálló életet él és diktál. Spontán megváltozik a színész hanghordozása, 
gesztusrendszere, szokásai. Az életre kelt figura és a színész személyisége 
ettől a perctől párhuzamosan létezik egymás mellett, és vitathatatlanul 
kölcsönös hatással vannak egymásra (ha a színész szerény és alázatos, 
de a szerepe vad és domináns, akkor egészen biztos, hogy a színész ma-
gánemberként is kissé merészebb lesz).

A szerepformálás során csak akkor menekülünk sablonokhoz, rossz 
beidegződésekhez, száraz, töltetlen rutinhoz, ha ez az átlényegülés nem 
történt meg bennünk/velünk, ha az adott figurát „mellényzsebből” old-
juk meg (ez sajnos gyakran fordul elő, ha a színész már sokszor kapott 
hasonló típusú szerepet, amit úgymond „rá szabtak”). Az is megeshet, 
hogy a szerepet azért nem tudjuk megoldani, mert nem találjuk a hozzá 
vezető utat. 

Az átlényegülést nem szabad sürgetni, mert minden színész saját 
adottságainak, jellemének és a szerephez való viszonyának függvényé-
ben érheti el az átalakulást. Ennek bekövetkezése próbafolyamatonként 
különbözhet, de figyelembe kell vennünk azt is, hogy minden színész 
más-más típusú és időtartamú folyamat során éri el célját. Azonban az 
átlényegülés bekövetkezése semmiképp sem halasztható esetlegesen a 
bemutató pillanatára.

Az átlényegülés kezdete

Hol kezdődik a színész átlényegülésének folyamata, illetve mikor fogan 
meg a megformálandó szereplő? Azt követően, hogy megkaptunk az 
alapvető információkat, majd beszereztünk minden külső adatot az 
alkotómunkánkhoz, legcélszerűbb, ha magunkba fordulunk. Bentről, 
önmagunkból indulunk ki, hiszen önmagunkból kell majd megalkotni 
a szerepet, tudatosan és koncentráltan, saját énünkből egy másik embert 
kell teremtenünk.

Minden esetben (akkor is, ha a fi gura jelleme sokban különbözik a 
miénktől) meg kell keresni a közös nevezőt a szereplővel. Azt a közös 
pontot, amiből kifejlődhet a színpadi alak. Valamit, ami mindkettőnk 
életében létezett. Lehet ez egy hasonló nagyanya, a mákos tészta szeretete/
gyűlölete, egy tyúkszem emléke, izzadó tenyér vagy a klausztrofóbia, de 
az is lehet, hogy ez a közös nevező csupáncsak egy jellegzetes gesztusban 
vagy grimaszban rejlik. Egyszóval lehet bármi, ami közös, de valamit meg 
kell találni, ami bennünk, a színészben, és a szereplőben is megvan. Ez 
lesz a szerepformálásunk gyökere és alappillére. Természetesen gyakran 
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igen sok találkozási pont akad, ez esetben könnyebb dolgunk van, de az 
alapokat akkor is szilárdan le kell rakni, mert nem azt keressük, hogy hol 
hasonlítunk a szerepre, hanem hogy hol vagyunk vele azonosak. „Csak a 
saját átélésére összpontosító színész érheti el, hogy a néző is beleélje magát 
a történetbe és a szereplők helyzetébe, és átadja magát az illúziónak, mely 
szerint a valóság egy darabjával szembesül” – mondja Sztanyiszlavszkij.

Abban a pillanatban, amikor rátalálunk a közös nevezőre, egészen 
biztos, hogy „megvilágosodásunk lesz”, és az egész figura tökéletesen 
kirajzolódik a szemünk előtt, hiszen ez a kulcs hozzá. Ebből tudjuk fel-
építeni szerepünket, és – bár önmagunkból építjük azt – az mégis más 
lesz, mint mi magunk.

Jászai Mari gondolatai az átlényegülésről

A fentiekkel talán összecseng, ha Demcsák Kata írása alapján idézek 
néhány szót Jászai Mari gondolataiból:

„Vajon miben áll a színész mássága? Hogyan megy végbe az 
átlényegülés, és közben valóban elveszíti-e emberségét a szí-
nész-ember?

A művészi test különbözik a mindennapi testtől. Más 
szabályok szerint épül fel újra a színészember egyéni testéből, 
miközben más lényegű lesz és egy új, másik vagy második 
természetnek engedelmeskedik.

A színész lénye nem marad érintetlen, valóban átváltozik, 
és ez nem pusztán a drámaíró szavainak tolmácsolásával megy 
végbe. A »jó« színész nem hagyja változatlanul egyéniségét, 
hanem »szerszámként« használja testét és lelkét, amit folytonos 
tanulással tart karban, gazdagítja »színeit«, hogy mindig más-
nak lássék, mindig másként tudja tudatosan alakítani önmagát 
a szerepében. A szerepnek belülről kell kiforrni és megnőni. Az 
utánzó a külsőt lesi meg, az istenadta színész a lelket kutatja, 
belülről indul kifelé és a lélekre, mint az egyedüli lényegre 
rakja föl embere külsejét.

Én úgy tudom, hogy előadás alatt bennem tulajdonképpen 
mindig annak az embernek a lelke él, akit személyesítek; mert 
a magamé kívül őrt áll. Vagy a magamé kettéválik? Mert kettő 
van, az kétségtelen. Míg az egyik odabenn él, cselekszik, kacag 
vagy sír, tombol vagy cselt sző, tudom, hogy a másik kívülről 
figyel és nyugodtan vigyáz. Nézi és ellenőrzi azt a munkát, 
melyet már rábízott a végrehajtó felére.”
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Az átlényegülés célja

A teljes átlényegüléshez igen nagy bátorságra, önkritikára, önismeretre 
és szemérmetlenségre van szükség. Az a színész, amelyik tökéletesen 
élő személyiséget akar a színpadra varázsolni, azt csak úgy teremtheti 
meg, ha előzőleg lelkileg teljesen lemeztelenedve, kíméletlenül kutatott 
önmagában, és volt mersze önmagából bármit felhasználni szerepe 
megformálásához. Lehet, hogy riasztóan hangzik, de a színésznek ön-
magával szemben kegyetlenül őszintének kell lennie, mély és kíméletlen 
önvizsgálatot kell végeznie. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy 
a színészi alkotófolyamat nem élvezetes és örömteli munka.

Nem lehet jó színész, aki áltatja magát és nem vállalja saját jellemét, 
nem vallja be önmagának saját hibáit, mert szégyelli azokat, holott fel-
használhatná őket szerepének megformálásához. Egy olyan ember, aki 
nem tartja magát hiúnak (holott végtelenül az), soha nem tudja majd 
hitelesen eljátszani a hiú embert, hiszen folyamatosan tagadni fogja azt 
a közös nevezőt, amely mindenki számára nyilvánvaló. Ez az ember a 
szereplő hiúságát külsőségekből, sablonokból fogja felépíteni. Ez nem azt 
jelenti, hogy a hiú ember nem lehet jó színész, hanem azt jelenti, hogy az 
önmagával szemben őszintétlen ember nem lehet jó színész.

És ha már szó esett a szeméremről… Vajon mikor jogos a rendező 
elvárása, hogy egy igazi csókot lásson a színpadon, és ne csak mímeljék 
azt? Minden alkalommal, ha indokolt, azaz a cselekmény megkívánja. 
Álszeméremnek nincs helye a színpadon sem. És mikor jogos a rendező 
azon elvárása, hogy egy jelenetben a színész levetkőzzön? Abban az 
esetben – és kizárólag abban az esetben! –, ha a jelenet van annyira élet-
szerű, van akkora tétje, van alapos indokoltsága, és az előadás mondani-
valójában, a cselekmény sodrásában indokolt egy ilyen erős jel – mert a 
meztelen ember még ma is az egyik legintenzívebb hatással bíró színpadi 
jelenség. Sem rendezőileg, sem színészileg nem lehet öncélú. De ha csak 
egy kicsit is bizonytalan ezeknek a feltételeknek bármelyike, akkor ez 
tönkreteheti az előadást.

A színpadi alak és a színész jellemének szimbiózisa

Szimbiózis annyit tesz, mint kölcsönösen hasznos együttélés. A színész 
egyénisége nem szűnik meg az adott szerep alakjának megszületésével, 
sőt személyiségének a jelenléte nem is csökken a szereplő jellemének 
kialakulásával – hiszen kölcsönösen hatnak egymásra. Ez a szinkron-
létezés valamilyen furcsa módon, élhetően többszörös személyiséggé 
emeli a színészt.

■■■  



■ 80 ■  Brestyánszki Boros Rozália ■ Színházi alapok amatőröknek  ■■■

■■■  

Sohasem válhatunk meg saját egyéniségünktől. Akkor sem, ha az 
nagyon különbözik az alakításunktól, de akkor sem, ha nagyon hason-
lít rá, és „önmagunkat adjuk” a színpadon. Ahhoz, hogy egy szerep jól 
működjön, mindig meg kell teremtenünk egy másik személyiséget, akkor 
is, ha ez nagyon hasonlít ránk, mert csak ekkor tudunk kritikusak lenni 
vele, és ekkor tudunk kreatívak lenni a szerepünkkel. Saját személyisé-
günknek folyamatosan jelen kell lennie, még az alakítás alatt, a színpadon 
is – csak láthatatlanul rejtve marad a nézők előtt –, de (mint egy titkos 
revizor) folyamatosan megfigyelés alatt tartja a vérünkből, agyunkból, 
lelkünkből megszült szerepet. Saját személyiségünk nem engedi, hogy 
„kiessünk a szerepből”, vagy hogy „belevesszünk a szerepbe”. A saját 
egyéniségünk az, amelyik a háttérben kézben tartja a színpadi alakot, 
nem engedi, hogy az rossz útra tévedjen.

A színész eszköztára a szerep megformálásában

Azt követően, hogy megtaláltuk azt a közös pontot, amelyből a szere-
pünket életre kelthetjük, a külvilágból is meríthetünk ihletet, ötletet. 
Bármiből és bárkiből: a körülöttünk élőkből, ismerőseinkből, tévésztá-
rokból, történelmi személyiségekből, hírességekből, mesefigurákból, 
emlékeinkből, ismerőseink emlékéből. Ezeket az „alapanyagokat” alapo-
san átgyúrva, átformálva építhetjük szerepünk jellemébe, és csak akkor 
használhatjuk, ha ez természetes eleme, illetve a sajátja lesz a figurának. 
Röviden: az önmagunkban meglelt közös nevezőre építjük a tapasztalato-
kat és a külső ihletforrásokat. Egyetlen karakter sem alakítható hitelesen, 
amennyiben pusztán egy valós személyiség kópiája marad.

A színpadi alak jellemével, készségeivel, képességeivel, vérmérsékleté-
vel, emlékeivel, tapasztalataival, külső, alkati adottságaival, gesztusaival, 
szokásaival formálódik egésszé.

Szokások

Minden színész rendelkezik bizonyos szokásokkal, amelyeket életkö-
rülményei határoznak meg. Új körülmények létrehozásával új szokások 
teremtődnek meg – így a szereplőnek természetesen új szokásai alakulnak 
ki, illetve bizonyosakról leszokik. Alapjellemünk szokásai felhasználha-
tók a szerepformálás során, de el is hagyhatók, és más szokások építhetők 
a szerepbe. Ahhoz, hogy kiderüljön, ezek közül mi a működőképes, igen 
sok változatot ki kell próbálnunk. 
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Tót szivarozik. Mi pipázunk. Előfordulhat, hogy Tót pipázni kezd, de 
az is lehet, hogy mi kezdünk el civilben is szivarozni. Persze lehet, hogy 
mindketten maradunk a magunkénál. Ágika befonva hordja a haját. Mi 
lófarokban hordtuk, de most már mi is fonjuk… A Postást alakítjuk, és 
civilben rágjuk a körmünket, így a Postás is rágni kezdi…

Viszonyok a színpadon 

Tételezzük fel, hogy sikerült megteremteni egy életképes figurát. Életének 
alakulása azonban korántsem csak a szereplő, a rendező vagy a színész 
elképzeléseitől függ. Egy időben több színész alkotja meg a maga szerepét 
és ezek a szereplők aztán életük során, a színpadon, kapcsolatba kerül-
nek egymással. Valamilyen elképzelésük, indulatuk, érzelmeik, céljaik 
vannak a többi szereplővel kapcsolatban, és hatnak egymásra. Egyszóval 
ezek a színpadi alakok között létezik valamilyen viszony.

A partner mindig egy meghatározó tényező a színpadon, soha sem 
hagyható figyelmen kívül. A színpadon azonban nincs jelen (nem ta-
pasztalható) a színész, ott csak az a színpadi alak van jelen, akit a kolléga 
alkotott meg. Ha a színészek magánemberként rossz viszonyban vannak, 
de a szituáció azt diktálja, hogy szerelmespárokat játsszanak, akkor – ha 
jó színészek – képeseknek kell lenniük levetkezni személyes ellenségeske-
désüket, és átengedni magukat a szerepüknek. Számtalan film világhírű 
szerelmespárja a magánéletben nem tudta egymást elviselni.

Megjegyzem, megesett már, hogy egy ilyen viszonynak köszönhe-
tően (illetve a színpadi alakok és a színészek egyéniségének kölcsönös 
egymásra hatása miatt) sokéves viszály ért véget…

■■■  
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Szóval csak ül, ül, ül, ül… és azt állítja, hogy jól érzi magát.
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AZ ELŐADÁS KOMPOZÍCIÓJA

Az előadás kompozíciója tulajdonképpen nem a következő munkafázis, 
mert ez is egyidejűleg zajlik az összes eddigi munkával – ám ez fogja 
egységbe, ez hangolja össze, ezzel tesszük kompakt egésszé az apránként 
kidolgozott munkákat. Az előadást kiegészítjük/felszereljük további 
elemekkel (díszlet, jelmezek, hang- és fényeffektusok, zene). Beállítjuk 
a színpadi történések hangsúlyos pillanatainak arányát, meghatározzuk 
az előadás dinamikáját (tempóját és ritmusát), és az előadásba esetleg 
statisztákat vagy csoportos szereplőket is beemelünk.

A SZÍNPADI CSELEKMÉNY ÍVE

Minden szereplőnek meghatározott célja van, amiért az előadás során 
küzd. A történet elején valószínűleg még távol van annak beteljesedé-
sétől, de az idő múlásával egyre közelebb kerülnek hozzá. Ez egy olyan 
cselekménysort eredményez, amelynek intenzitása, a drámai feszültség 
fokozatosan növekszik, mindaddig, amíg ki nem csúcsosodik – azaz 
kulminál. Ez a cselekmény íve. Minden egyes szereplőnek megvan a maga 
cselekményíve, és ezek összessége képezi a színpadi cselekmény ívét.

Minden egyes szereplő íve együttesen, egy közös cselekményívben, 
az előadás egységes vezérfonalában valósul meg akkor is, ha azoknak 
megvan a maguk kis oldalága, melléktörténete.

A cselekmény íve két pont között húzódik, a mélypont és a csúcspont 
között. A történet mélypontja az, amikor a legtávolabb állunk annak be-
teljesedésétől (a Gyula a fronton van, szülei aggódnak érte, nem tudják 
mi lesz vele). A cselekmény ívének csúcspontja a kulmináció (amikor 
Tót besokall és gyilkol). A cselekmény íve egészen a kulminációig felfelé 
ívelő, onnan pedig az előadás végéig lefelé ívelő.

A felfelé ívelő színpadi cselekményben több fokozatot különböztet-
hetünk meg: bevezetés (expozíció), bonyodalom, csúcspont (kulmináció 
vagy végkifejlet).

Az expozíció

Az előadás bevezető részében általában ismertetjük a színpadi cselek-
mény alapvető tényezőit és alaphelyzetét, tulajdonképpen mindazt, amire 
szükségünk van az előadás további megértéséhez. Abban az esetben, ha a 
szerző úgy írta meg művét, hogy ezekkel az információkkal egyidejűleg 
azonnal bekapcsolódhatunk a cselekménybe, akkor nem szükséges egy 
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külön erre szánt jelenet, mert a történések során rájövünk, hogy miről 
is van szó.

A bevezető részben ügyelni kell arra, hogy a nézőt ne terheljük túl 
sok és bonyolult információval, különösen ne olyan adatokkal, amelyek 
később (a történésekből) úgyis kiderülnek, ugyanakkor lássuk el őt 
kellő tudással, hogy ne azzal bajlódjon még az előadás felénél is, hogy 
ki kinek a kije, és ki mit miért akar. Az információk közlését igyekezni 
kell mindig a cselekménybe beleépíteni, annak alárendelni, hogy ne egy 
történelemóra legyen az előadás eleje, hanem már izgalmas és élvezetes 
eleme az előadásnak. Az expozíció feladata továbbá, hogy a színpadi játék 
szabályait is bevezesse – vagyis megértesse a nézővel, hogy miként kell 
az előadást befogadnia (például, hogy egy realista vagy netán abszurd 
játéknak néz elébe, és az hogyan értelmezhető).

Amennyiben az előadás egészének alaptempójához, dinamikájához, 
stílusához képest indokolatlanul túl intenzív expozícióval indítunk, az a 
veszély áll fenn, hogy a továbbiakban a játék „leül”, azaz a néző (miután 
másra készítették fel és mást várt) csalódik, és csökken az érdeklődése, 
koncentrációja.

A Tótékban a Postás már-már narrátorszerű (azaz mesélő) feladatot 
tölt be, hiszen ő az, aki a közönséghez szól, aki elmondja a történések 
hátterét, előzményeit, okait. „A narrátor gyakran nem vesz részt a cse-
lekményben, nincs személyisége, csak kommentál, »mesél«, véleményez, 
magyaráz. Abban az esetben, ha a narrátor nem is befolyásolja a cselek-
ményt, de jelen van a cselekményben, akkor rezonőrről beszélünk” – áll 
a Színházi kislexikonban. A Postás nem egy tipikus narrátor, mert részt 
vesz a cselekményben, sőt igencsak befolyásolja azt (gondoljuk csak meg, 
mennyire másként alakulna minden, ha átadná a táviratot, amelyben 
tudatják a szülőkkel, hogy meghalt a fiuk), ám övé a szerep, hogy az első 
képben bemutassa a családot, a környezetet, hogy felvázolja a helyzetet. 
Ez tulajdonképpen az előadás előjátéka, azaz prológusa.

A Tótékban a prológus beépül a bevezető részbe, amelynek folyta-
tásában Tóték értesülnek arról, hogy fiuk őrnagya hozzájuk érkezik 
szabadságra, talán tőlük függ a fiuk további sorsa, ezért felkészülnek 
az Őrnagy érkezésére, csendet, szagtalanságot, ideális körülményeket 
teremtenek.

Gyakran megtörténik, hogy a függöny felgördülése után azonnal 
szituációba csöppenünk, és a szereplők már mondják is a szövegüket. 
Sok esetben szerencsés, ha az előadás megindításához „megágyazunk”, 
hangulatot teremtünk – ha hagyunk a látvány élményének egy pár pil-
lanatot, hogy átitassa a nézőt az előadás atmoszférájával. Ez gyakran 
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pusztán néhány percnyi szöveg nélküli előjáték, amelyben a néző megérzi 
azt a légkört, amelyben az elkövetkező másfél órát tölti. Például a Pos-
tás kora reggel érkezik a házba, még mindenki alszik, halkan lépked, a 
konyhában egy magányos fazékból lop néhány falatot… Egyszóval olyan 
történés, amely csak hangulatteremtő, de már az előadás szerves része, 
hiszen élő szituáció.

A bonyodalomtól a cselekmény kulminációjáig

A bonyodalom tulajdonképpen a cselekmény ívének kiindulási pontja. 
Itt „valami történik”, „kizökken az idő”, meglódul a cselekmény, azaz 
zúdulni kezd a lavina. Kirajzolódik a két pólus, amely majd összeütkö-
zésbe kerül, illetve megjelenik a másik fél, vagy annak képviselői (ese-
tünkben ez a másik fél az Őrnagy), és megtörténik az első összeütközés. 
Ez természetesen még távolról sem az előadás drámai cselekményének 
legintenzívebb konfrontációja, hanem egy sokkal enyhébb összeütkö-
zés. Minden jeleneten belül számos kisebb-nagyobb kulminációs pont 
(csúcspont) van. A bonyodalom elején az egyik ilyen kisebb összeütközés 
pillanata, amikor az Őrnagy élesen számon kéri Tóttól, hogy hova néz, és 
arra kényszeríti, hogy sisakját a szemébe húzza. Már itt világossá válik 
az Őrnagy személyisége és viszonya Tótékkal.

A továbbiak során „a bonyodalomban sűrűsödik a konfl iktus, és fel-
erősödik a drámai feszültség. A cselekmény még egyáltalán nem látszik 
kitisztulni (a megoldás, illetve a végső bukás irányába)” – mondja Patrice 
Pavis. Vagyis nem tudjuk, hogy mi lesz vagy lehet majd a történet végén.

Az egyes jeleneteken belüli csúcspontok lényegesen kisebb intenzi-
tásúak, mint az előadás végén lévő legmagasabb csúcspont (esetünkben 
Tót beadja a derekát, és lehúzza a sisakot).

Az előadás során egyre inkább kitisztul a kép, egyre erősebben meg-
feszül cselekmény íve (az Őrnagy és Tót között egyre elviselhetetlenebb 
a konf liktus – pontosabban Tót egyre nehezebben viseli el az Őrnagy 
elfajzó önkényuralmát, az Őrnagy pedig egyre féktelenebbül uralkodik 
a család felett). Aztán egy lélegzetvételnyi szünetben lendületet vesz 
a cselekmény (ez az a pillanat, amikor látszólag minden megoldódik, 
hiszen az Őrnagy elutazik), de aztán váratlanul mégis hatalmas erővel 
robban ki a feszültség (az Őrnagy visszajön, és ezzel betelik a pohár, 
Tót a margóvágóval megöli őt) – ezt nevezzük a színpadi cselekmény 
csúcspontjának.

Az előadás íve szakaszosan épül fel: egy-egy jelenetsoron belül megva-
lósuló kisebb-nagyobb összeütközések kisebb-nagyobb intenzitású csúcs-
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pontjai során. A cselekmény végső kulminációs pontja természetesen a 
gyilkosság, és ezt követően lefelé ível a cselekmény: Mariska és Ágika is 
megérti a történteket, tudomásul veszi, jóváhagyná, ha Mariskába bele 
nem nyilallna a félelem: mi lesz ezután a fiukkal?

A cselekmény központi és mellékes pillanatai

Az írott műben nem mindig egyértelmű, hogy a drámának mely részei a 
hangsúlyosak, kiemeltebbek, és melyek kevésbé azok. Az előadás során ez 
elsősorban a rendező elképzelése szerint rajzolódik ki. Az ő koncepciója 
adja az előadás hangsúlyozott eszmeiségét, költőiségét, társadalomkri-
tikáját, elemelkedettségét.

Vajon mi érthető az előadás elemeinek hangsúlybéli viszonya alatt? 
Egyes jelenetek fontosabbak, mint más jelenetek. A jeleneteken belül 
egyes pillanatok fontosabbak a többinél. Egyes szereplők fontosabbak a 
társaiknál – vagy csak egyes jelenetekben nyernek nagyobb hangsúlyt. 
Egyes tárgyak, jelenségek fontosabbak, mint a többi. Tulajdonképpen az 
előadás minden elemében megkülönböztethetünk hangsúlyos és kevésbé 
hangsúlyos gócpontokat.

Meg kell határoznunk azokat a jeleneteket, amelyek csak arra szolgál-
nak, hogy felkészítsenek bennünket egy elkövetkező cselekménysorra, 
vagy esetleg két lényeges jelenetet kötnek össze (ezeknek a legszélsősége-
sebb formája a közjáték, amikor a cselekménytől teljesen független jele-
netet láthatunk addig, amíg a háttérben átdíszleteznek, vagy átöltöznek a 
színészek). A kevésbé hangsúlyos jelenetek között megkülönböztethetünk 
kiegészítő, átmeneti és előkészítő jeleneteket.

Az Őrnagy felriadt a kakukkos óra hangjára és ezt követően fellár-
mázza a családot, majd mindenki kénytelen vele üldögélni „tétlenül”, 
és kínlódva beszélni a semmiről: szórakoztatni őt. Ez az egész jelenet 
nem szól semmiről? Akkor mire jó? Nyilván arra is, hogy hangulatában 
előkészítse az egész dobozolást, ami az előadás mozgatórugója lesz. Így az 
ellenpólusból fejlődik majd ki a dobozolás. A béke, a pihenés, a nyugalom 
állapotát zúzza szét. Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy szimbolikusan 
és gyakorlatilag is megmutassuk az értelmetlen robotolást mint a terror 
eszközét. Az emberi kiszolgáltatottság, a megaláztatás szimbóluma és 
végül a halálos fegyver a margóvágó lesz.

A hangsúlyos jelenetek azok, amelyek világosan, egyértelműen a cse-
lekmény vezérmotívumát gördítik előre. Azt boncolgatják vagy bonyo-
lítják tovább, amiről az előadás szól. Egy ilyen hangsúlyos fordulópont 
például az, amikor Ágika jó szándékkal megemlíti, hogy ő és az édesanyja 
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néha dobozokat hajtogatnak. Ekkor egy alapvető fordulat következik be: 
az Őrnagy felfedezi a dobozolás örömét.

A hangsúlyos jelenetekben új irányt vesz a cselekmény, vagy egy 
homályos pont megvilágosodik, egy titok kiderül, valakit lelepleznek, 
valamilyen szövetség köttetik, egyszóval olyan lényeges esemény törté-
nik, amely alapvetően meghatározza a cselekmény további folyását. Így 
történhet meg, hogy egy alapjában véve hangsúlytalan szereplő – mint 
amilyen a Postás – egy központi fontosságú jelenet kulcsszereplője lesz. 
Ő az, aki közli a közönséggel, hogy Gyula meghalt, és a néző innen már 
egészen más vetületben látja a történéseket. De az is ő, aki ezt a tényt 
eltitkolja a család elől. Ez egy olyan információ, amely alapvetően be-
folyásolja a cselekményt – azáltal, hogy azt nem tudatják a cselekmény 
résztvevőivel. A hatás fokozása érdekében ezt igen hangsúlyosan kell a 
nézőkkel tudatni.

Az előadások kompozíciójának része a hangsúlyos és kevésbé hang-
súlyos jelenetek aránya, illeszkedése és összhangja.

A „TEMPÓRITMUS”

A tempo olaszul időt jelent. A ritmus görögül bizonyos folyamatok moz-
gások szabályos időbeli tagolódása, ismétlődése, lüktetése, hullámzása. 
A színházi előadásban e két fogalom szerves egysége található meg. 

Tempó

A tempó az előadásban a mozgás, a játék és a beszéd gyorsaságát jelöli. 
Tempója egy jelenetnek van, ami azt jelenti, hogy az adott jelenetet milyen 
gyorsan vagy lassan játsszák el. Először is meg kell határoznunk, hogy az 
előadás egésze alapvetően milyen gyorsaságú lesz. A vígjátékok általá-
ban fergetegesebb tempóban játszódnak, mint egy középműfajú dráma. 
Természetesen az előadás egészén belül a jeleneteknek különböző lesz a 
tempója, vagyis változó sebességűek lesznek. A tempóváltások általában 
a jelenetváltáskor következnek be, de ez nem kötelező érvényű szabály, 
inkább fogalmazhatnánk úgy, hogy a tempóváltások a cselekmény for-
dulópontjain következnek be.

A cselekmény nemcsak a mozgás tempóját határozza meg, hanem 
egyértelműen meghatározza a beszédtempót is (beszédtempó nem a 
hadarás és az elnyújtás közötti különbséget jelenti, hanem tagolást és 
szüneteket).
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Ritmus

Minden emberi cselekedetnek valamilyen ritmusa van. Ritmusa van a 
légzésünknek, a nyelésünknek, lépéseinknek, pislogásunknak. Ritmusa 
van az életvitelünknek, reggeli ébredésünknek, a fogmosásunknak, a 
kopogtatásunknak.

A ritmus az előadás elemeinek (fény, zene, hangeff ektusok, színészi 
játék stb.) szabályos ismétlődése, arányos időbeli haladása, ami az egyes 
jelenetek, vagy az azokon belüli történések tempóváltozásából alakul ki. Ha 
egy jelenetben sok összetevő változik, akkor a jelenet dinamikusabb lesz, 
mintha csak egyetlen elem, mondjuk a beszéd tempója változna meg.

Amennyiben megtanulunk egy verset, azt elmondhatjuk gyorsan, 
majd lassan, ettől még a vers ritmusa nem változik, csak a tempója, 
hiszen az egészen belül a gyors és lassú részek továbbra is arányosak 
lesznek egymással. Olyan ez, mint amikor egy filmet gyorsítva teszünk a 
lejátszóba. A tempója gyorsabb lesz, de a ritmusa azonos, mert a filmben 
levő időbeli arányok azonosak maradnak.

Az előadás egészén belül a hangsúlyos illetve a hangsúlytalan részek 
váltakozása, illetve egységgé épülése alakítja ki az előadás ritmusát.

Henri Meschonnic a ritmusnak három fajtáját különbözteti meg: a 
nyelvit (ez minden nyelvben más), a retorikait (ez a kulturális hagyomá-
nyok része) és a poétikait (ez az egyéni írásmódhoz kötődik). Meschonnic 
A ritmus kritikája című művében beszél arról, hogy a ritmus kelti életre 
a diskurzus részeit; a párbeszédes részek megoszlása, a váltások gyorsab-
bá vagy lassúbbá válása a dramaturgiai munka olyan részei, amelyeket 
a ritmus szab meg az előadás egésze számára. Az előadandó szöveg 
ritmusának keresése/megtalálása mindig egyben az értelem keresése/
megtalálása is.

A színházban ma már egyre kevésbé beszélünk egymástól elkülöní-
tetten a tempóról és a ritmusról. Szívesebben használjuk a tempóritmus 
fogalmát, amely e két fogalmat együtt tárgyalja, hiszen azok egymástól 
elválaszthatatlanok.

Az előadás alaptempója

Először be kell tájolnunk az előadást: a helyszínét tekintve (falu), idejét 
(a mi előadásunkban lehet például a közelmúlt ex-jugoszláv háborúja), 
a benne résztvevő emberek személyisége: (nagyrészt türelmes és béke-
szerető falusi emberek, valamint ellenpontként a háborút viselt katona 
őrülete), alap-lelkiállapot (nyugalom, félelem, kiszolgáltatottság és jó 
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szándékú remény, valamint ellenpontként a szinte hisztérikus fanatiz-
mus). Az előadás lassú sodrása rögtön megváltozik, amint megkapják a 
hírt az Őrnagy érkezéséről, majd az Őrnagy érkezésével ez tovább mó-
dosul. A jelenetek hangsúlyától és tényezőitől függően a tempóváltakozás 
állandó és dinamikus.

Az előadás alaptempójának kialakításához számos segédeszközt is fel-
használhatunk: minden, ami az életben sebes tempójú (metronóm, a lovak 
galoppjának hangja, stroboszkóp, menetelés erősödő hangja) fokozza az 
előadás tempóját, illetve annak érzékelését. Fékező, lassító segédeszköz 
lehet az eső hangja, egy tüllfátyol lengése a szellőben, óraketyegés.

Az előadás alaptempóját alapvetően meghatározza a szereplők be-
szédtempójának dinamikája is. Ez kiemelten fontos a verses szövegű 
előadásoknál.

Dinamika

A szereplő dinamikája alatt elsősorban azt értjük, hogy milyen intenzitás-
sal fejezi ki magát – elsősorban a beszédben. Vagyis milyen hangerővel, 
milyen nyomatékosan, milyen artikulációval szólal meg. Ehhez hozzá-
járul a fizikai cselekvés is. A kettő együttesen adja meg a színészi játék 
dinamikáját. A dinamika „a mozgás menete, valamely jelenség változása 
a rá ható tényezők befolyása alatt” – áll Bakos Ferenc szótárában. A „rá 
ható tényezők” nagyon sokfélék lehetnek, így például a szereplő életkora 
és neme is, hiszen például Ágika kifejezésmódjának dinamikája igencsak 
különbözik Tótétól.

A dinamika nem a cselekmény belső erejét fejezi ki, hanem azt az 
erőt, amivel a belső történéseket megjelenítjük.

Dinamikai fokozódás

A fentiek értelmében eltérő dinamikai szinteket különböztethetünk 
meg. A szereplők egymáshoz viszonyítva dinamikailag eltérőek, de ők 
maguk is változnak, hiszen egyszer dühöngnek, másszor pityeregnek. A 
leghalkabb suttogás és a leghangosabb üvöltés között számos igen finom 
árnyalat létezik. Ha már dühről volt szó: néha a szereplő valamiért vá-
ratlanul felcsattan, de ez csak indokolt pillanatokban történhet hirtelen. 
Általában fokozatosan erősödik benne a feszültség, lassan „megy fel a 
cukra” mindaddig, míg ki nem borul – és csak ekkor csattan fel. Ezt a 
fokozódást nem egyszerű megépíteni, ezért igen gyakran fordul elő, hogy 
a szereplő egyik pillanatban még társalgási szinten beszél, a másikban 
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már ordít. Az emberi hang olyan finom és komplikált eszköz, amelynek 
változatos használata sok gyakorlást igényel. Luxus vele végigsutyorogni 
vagy végigordítani egy jelenetet, amikor annyi árnyalat lehetőségét rejti 
magában.

Artikuláció a színpadi térben

Már beszéltünk arról, hogy a színpadon minden másképp történik, 
mert a nézőre gyakorolt hatás az elsődleges cél, de ennek ellenére mégis 
mindennek a természetesség, a spontaneitás látszatát kell keltenie. Ez 
vonatkozik a beszéddinamikára is. Ha suttogunk, akkor ezt úgy kell ten-
nünk, hogy közben a néző minden szavunkat megértse, és ha kiabálunk, 
akkor ez ne artikulálatlan üvöltés legyen, hanem kivehető maradjon a 
mondandónk. Az érthetőséget nagyban elősegíti, ha a beszédcselekményt 
nem a nézőknek háttal műveljük, de amennyiben ez elkerülhetetlen, 
akkor kifejezőbben kell formálnunk a szavakat, és nyomatékosabban 
kell fogalmaznunk. A legrosszabb, ami történhet, ha a néző nem tudja 
magát átadni egy jó előadásnak, mert folyton azon töri a fejét, hogy 
mit is mondhatott az előbb Mariska vagy Ágika. Tönkreteheti az egész 
munkánkat, ha a néző nem értette (vagy nem hallotta meg), hogy Gyula 
meghalt, mert a Postás azt csak érthetetlenül elmotyogta, és ezért a néző 
az egész előadás további menetét másként értelmezi.

Gyakori „betegség” a hadarás. Ennek elkerülése helyes tagolású 
beszédgyakorlással, sok-sok munkával érhető el, de mérhetetlen önfe-
gyelmet igényel, és  egyik alapfeltétele a helyes légzés.

Előfordul, hogy a színész a karakterformálás során egy jellegzetes 
hangszínt kölcsönöz a szereplőnek – és a figura jellemét szinte kizárólag 
erre alapozza, alakítása ebben merül ki. Mondjuk torzított hangon szólal-
tatja meg (orrhangon, dörmögve, cincogva), vagy beszédhibás figurát ala-
kít (selypít, raccsol, dadog). Amennyiben ez öncélú, üres poénvadászat, 
és nem a figura alapvető személyiségéből fakad, nemcsak egy tényezője, 
hanem egyetlen jellemzője annak, akkor egy idő után unalmas, fárasztó, 
visszatetsző lesz, és ahelyett, hogy erősítené a szereplő hitelességét, épp 
az ellenkezője következik be.

HANGULATTEREMTŐ HATÁSELEMEK

A hangulat árnyalásához, aláfestéséhez, erősítéséhez vagy ellenpontozá-
sához felhasználható eszköztár majdnem végtelen. Az ehhez alkalmaz-
ható vizuális (ami látható) és akusztikai (ami hallható) tárház egyaránt 
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bőséges választékot kínál. Az atmoszféra valami olyan megfoghatatlan 
dolgot jelöl, ami áthatja az előadás minden elemét (a szereplőket, a dísz-
letet, a cselekményt stb.), és befolyásolja ezen elemek önálló és együttes 
érzékelését. Ezen elemek maguk teremthetik meg a hangulatot, amely 
azután kölcsönösen visszahat rájuk.

Egyes szerzők drámái igen jellegzetes hangulatúak, és a rendező már 
csak átengedi magát annak a hangulati sodrásnak, ami a szövegkönyvből 
árad. Más esetekben azonban maga a rendező álmodja meg az előadás 
sajátságos hangulati világát. Ehhez pontosan tudnia kell, hogy mit akar 
elérni az adott atmoszféra megteremtésével.

Mint a színházi előadás eddig szinte minden felsorolt eleme – a han-
gulat is változik. Néha kifejezettebb, néha csak a háttérben van jelen, 
néha egészen eltérő hangulatok váltják egymást. Ügyelni kell, hogy a 
hangulatteremtő eszköztár használatában mértékletességet tanúsítsunk, 
ugyanis egy „túlfestett” jelenet (pl. egy szerelmi jelenet aláfestése valami 
romantikus zenével, rózsaszín fények, miközben lágy szellő lengeti a lány 
haját a függönyök takarásából) gyakran visszacsap, és azt egy olcsó, ha-
tásvadász, töltetlen, felszínes és patetikus jelenetté teszi. Természetesen 
más kritériumok alapján válogatunk, ha nem realista előadás hangulatát 
teremtjük meg, hiszen elképzelhető, hogy e szerelmi jelenet egy abszurd 
vagy egy groteszk előadás része, és így tökéletesen elfogadhatók a fel-
sorolt hangulati elemek: de ez esetben nem a szentimentalizmus a cél, 
hanem az irónia.

A hangulatteremtő effektusokat mindig indokoltan, pontosan beállí-
tott helyen és mértékkel használhatjuk. Ellenkező esetben tönkretehetik 
az előadást, hiszen a legviccesebb jelenet is egy idő után már kínos lesz, 
ha túlerőltetik.

A Tóték előadásának alaphangulata a falusi idill a háború fenyegető 
közelségében. Minden hangulatteremtő elem ennek szolgálatában áll, 
bár ezen belül egyes jelenetek atmoszférája a cselekménytől függően 
számtalan variációban fordulhat elő.

Vizuális effektusok

A vizuális (látható) hangulati elemekbe ágyazódik a díszlet világa is. Már 
a színek is alapvetően meghatározzák az előadás hangulatát (egy üres 
fekete tér vagy monoton szürke falak, esetleg egy agyondíszített tarka 
szobabelső). Minden egyes szereplő jelmezét és maszkját is az előadás 
egészének valamint a szereplő személyiségének megfelelő hangulatvilág 
határozza meg.
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Erre épül később a fénykompozíció, azaz a játéktér megvilágítása. Ez 
nemcsak azt feltételezi, hogy hol van világos vagy sötét, hanem azt is, 
hogy milyen a fényerő, hogy milyen színű szűrőt használunk a lámpákon 
(meleg vagy hideg színeket, ezek kombinációját), valamint hogy honnan, 
mit és milyen széles fényekkel világítunk. A nézőnek mindenképp látnia 
kell, hogy mi történik a színpadon, de nem mindegy, hogy miként, és 
ekkor áteshetünk a ló túlsó oldalára, mert nem szabad ok nélkül túlzásba 
vinni a kísérletezést. Mégis, mindig szomorúsággal tölt el, amikor egy 
előadásban a fényeket pusztán arra használják, hogy világos legyen a 
színpadon – mondván: nincs pénz több ref lektorra. (Megjegyzem: ap-
rópénzért gyönyörű hangulatfokozó hatást lehet elérni néhány elrejtett 
100-as villanyégő segítségével is.)

Az előadás vizuális elemeiről, azaz a fényről, a díszletről, a jelmezről, 
a kellékekről és a maszkról behatóbban az előadás technikai felszerelé-
sénél foglalkozunk majd.

Hangeffektusok

A hangeffektusok nem azonosak az előadás zenei aláfestésével. Ezalatt 
olyan audioelemek beépítését értjük, amelyek mondjuk bizonyos termé-
szeti jelenségeket érzékeltetnek. Például a földrengéstől az esőzuhogá-
son, a madárcsicsergésen, a tehénbőgésen át egészen a szárnysuhogásig. 
Másrészt a vonatzakatolás, sziréna, ágyúdörgés, azaz minden effektus 
felhasználható. Ezentúl használhatók olyan (nem természeti jelenségeket 
imitáló) hangeffektusok is, amelyek erősségüknél, hangszínüknél, hang-
terjedelmüknél stb. fogva alkalmazhatók a kívánt cél elérése érdekében. 
Minden effektusnak – az előadás egészéhez illeszkedve – az adott jele-
netet kell erősítenie. Az effektusok hangereje a hangulat fokozódásának 
megfelelően beúszhat, erősödhet, csökkenhet, elhalhat.

Példák a Tótékból: a darab elején az Őrnagyot várják, és maga a szerző 
írja: „Felzúg az autóbusz.” Majd később: „Megszűnik a motorzúgás.” Vagy 
a dráma végén egy kulcsfontosságú effektus: „Egy kis csönd. Aztán a 
margóvágó tompa döndülése hallatszik. A két nő egész testében megre-
meg. Még kétszer megdöndül a margóvágó.” Nem véletlen, hogy a szerző 
kitűnő dramaturgiai érzékkel kombinálja a csendet a legmeghatározóbb 
hangeffektussal, hiszen ezek kontrasztjával teljesedhet ki a dráma csúcs-
pontja. Amennyiben a csönd és az effektus arányát elmismásoljuk, vagy 
a margóvágó hangja nem olyan sokkoló amilyennek lennie kell, akkor 
nem „történik meg” a nézőben a dráma. De a szerző nem minden effek-
tust jelöl meg. A kakukkos óra leütése után tanácstalan tehetetlenségben 
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ül a család az Őrnaggyal az éjszaka közepén. Ezt a néma kétségbeesett 
tétlenséget a (fokozatosan erősödő) tücsökciripeléstől az eső kopogásán 
át egy kuvik távoli hangjáig sok mindennel tudjuk erősíteni.

Élő zene

Az élő zene fogalma több módon értelmezhető egy színházi előadás so-
rán, hiszen beszélhetünk olyan előadásokról, amelyekben az énekeseket 
zenekar kíséri, de beszélhetünk olyanokról is, amelyekben nincsenek 
dalok és énekesek, csak zenekar (vagy egyetlen zenész) létezik, és ő kíséri 
az előadást. Fél play backnek nevezzük azt, amikor az énekesek zenei 
alapra énekelnek (tehát az instrumentális zene felvételről hallható, az 
énekesek pedig erre élőben énekelnek).

Amennyiben zenés előadásról beszélünk, úgy meg kell határoznunk, 
hogy a zenekar (akkor is, ha csak egy zongoristáról van szó) látható-e, 
és ha igen, akkor vállaltan az előadás részét képezi-e. Ha igen, akkor úgy 
kell őt beépítenünk, hogy a kommunikáció közötte és a szereplők között 
folyamatos és felépített legyen (legyen közöttük valamilyen viszony, de 
nem a színész és a zongorista, hanem a szereplő és a zenészfigura között, 
hiszen ez esetben a zenész is valamilyen szerepet játszik).

Egy dalbetétes prózai előadásnál, de egy teljes egészében zenés elő-
adásnál is (musical, operett, rockopera) elsődleges és elkerülhetetlen 
tényező, hogy a társulatunk megfelelőképpen tudjon énekelni. Amennyi-
ben nincsenek ilyen színészek, akkor – bármennyire is népszerű volna 
a Charley nénje – sajnos inkább a prózai színházhoz kell fordulnunk, 
és az elkerülhetetlen zenei betéteket felvételről kell engednünk. Nincs 
szánalmasabb és illúziórombolóbb, mint az, amikor egy jó előadás jó 
színészének hangja végtelen hamissággal csendül fel egy dalban (talán 
csak az a szomorúbb, amikor egy gyenge színészi képességű aktorra 
bízzák a főszerepet pusztán azért, mert jól énekel).

Egy előadás zenei világát mindig mérhetetlenül gazdagítja, ha azt 
egy élő zenekar kíséri, hiszen így szerves együttalkotást látunk a szín-
padon, amely ezáltal új távlatokat nyit meg. Itt természetesen nemcsak 
a színészek énektudása a feltétel, hanem a zenészeknek hangszerükhöz 
is érteniük kell.

A Tótékban lehetőség nyílik arra, hogy például az előadás elején meg-
jelenő tűzoltózenekar végigkísérje az előadást. Ez esetben azonban jó, ha 
van kéznél egy zeneszerző és/vagy egy jó zenei és színházi érzékkel meg-
áldott zenei vezető, aki esetleg megkomponálja az előadás zenei világát, 
vagy olyan zeneszámokat válogat és hangszerel át, amelyek tökéletesen 
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megfelelnek, és hozzájárulnak az előadás kiteljesedéséhez. Ekkor azonban 
nem feledkezhetünk meg arról, hogy maga a zenekar (esetünkben az 
Örkény által megálmodott tűzoltózenekar) is aktív szereplőjévé vált az 
előadásnak, tehát minden pillanatban igazolt színpadi jelenlétet igényel 
(valószínű, hogy ez már nem a realista színjátszás világa lesz).

További feltétel még, hogy a rendező megfelelő dramaturgiai érzékkel 
válogassa ki az előadásba illő dalokat, hogy azok stilárisan, témájukban, 
hangszerelésben és műfajban egyaránt elsősorban az előadás egészéhez 
valamint egymáshoz is illeszkedjenek. Nem történhet meg indokolatlanul, 
hogy előadáson belül elhangzik egy nóta, egy operettbetét, egy rocksláger 
és egy Chopin szonáta – csak azért, mert mindhárom a szerelemről szól. 
Ha pontosan meghatároztuk az előadás témáját, mondanivalóját, műfaját 
és stílusát, akkor a zenei világnak ehhez igazodnia kell.

Zene az előadásban

A zene természetesen nem csak a zenés előadások sajátja, hiszen számos 
alkalommal használhatjuk egy-egy jelenet hangulatvilágának erősíté-
sére, aláfestésére, árnyalására, ellenpontozására. Azonban igen fontos 
kiemelnünk, hogy a zene nemcsak hangulatteremtő elem, hanem önálló 
dramaturgiai funkciót is betölthet a játékban. Ez esetben a zene önálló-
an egy cselekmény mozzanata, és szinte szereplője lesz az előadásnak. 
Például a Tóték rádiójából felharsanó katonazene érzékeltetheti, hogy a 
háttérben valahol folyamatosan háború dúl. Ez a zenei motívum olyan 
jelentéstartalmat hordoz, amelyik többször is visszatérhet az előadás 
során. A zenével előrevetíthetünk olyan tényeket, amelyek majd később 
derülnek ki. Például: Elmúlt egy óra. Tóték teljesen elcsigázva hajtogatják 
a dobozokat.

 Őrnagy:  Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz … Hall 
engem, Tót úr? Csak nem álmos? 

 Tót:  Ó, igen. (szeme becsukódik, kinyílik) Jaj, nem. 
 Őrnagy:  Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját odave-

gyem magam mellé a jól fűtött zászlóaljirodára. 
 Ágika:  Anyu, tetszik hallani? (Mariska már örülni sem tud. 

Mosolyt erőltet magára.) És apu! Apu! (kiabálva) Az 
őrnagy úr odaveszi Gyulánkat a zászlóaljirodára!

És mondjuk ekkor felcsendül egy halk gyászinduló, pedig még nem 
is sejtjük, hogy a Gyula már nem él, a család pedig folytatja az ember-
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telen robotolást, immár teljesen értelmetlenül. Ez a zene csak később 
nyer értelmet.

Zenével átköthetünk bizonyos jeleneteket – ez esetben ügyelnünk kell 
arra, hogy hangulatát tekintve a szerzemény az előző vagy a következő 
jelenethez illeszkedik-e, mi az, ami számunkra a kedvezőbb? A jelene-
tek között/alatt megszólaló zene, olyasmit mond el, amit más eszközzel 
nem fejez ki az előadás. Szerencsés esetben zeneszerző kimondottan 
erre az előadásra komponálta a szerzeményét, és ekkor megtörténhet, 
hogy a kompozíción belül történik meg a hangulati változás, ami át-
emel bennünket a fordulópontokon. Sőt elképzelhető, hogy a zene olyan 
drámai elemeket tartalmaz, amelyek előidézhetik/felerősítik a forduló-
pontokat (például ha a margóvágó utolsó három döndülése egy zenei 
kompozíció részét képezi – amelynek motívumait a robotdobozolás 
margóvágóhangjában fektettük le).

A kortárs színházban a zenét gyakran használják az adott jelenet 
ellenpontozására. Ez furcsa logikával erősíti a hangulatot. Például igen 
erős hatást válthat ki, ha egy rendkívül durva, kegyetlen, véres és agresz-
szív jelenet alatt egy ártatlan altatódal angyali gyermekhangon csendül 
fel. Ez az ellenpont a látvány agresszivitását, drámaiságát többszörösen 
fájdalmasabbá tudja tenni. Maradjunk a dobozolásnál: például egy 
hosszú, néma jeleneten át látjuk a teljesen elcsigázott családot robotolni, 
és alatta szép csendesen felhangzik a Szeressük egymást gyerekek naiv 
kis dallama, amely aztán mondjuk lassan az elviselhetetlen hangerőig 
fokozódik – miközben Tót leesik a székről az álmosságtól.

HANGSÚLYOK ÉS SZÜNETEK

A színpadi cselekmény íve című fejezetünkben már részletesebben be-
széltünk a színpadi cselekmény fontos és kevésbé fontos jeleneteiről. Itt 
már boncolgattuk, hogy bizonyos jelenetek a hangsúlyosabbak és azok 
miért kiemeltebbek. A színpadi cselekményben számos hangsúlyos elem 
lehet. Ezek nem csupán a szereplők beszédcselekményének függvényei, 
sőt néha közvetlenül nem is érintik a szereplőket. Ahhoz, hogy a cse-
lekmény hangsúlyos pillanatait megfelelően ki tudjuk emelni, meg kell 
ismerkednünk ennek lehetőségeivel.

Az előadás hangsúlyos pillanatainak kiemelése alapvető fontossággal 
bír a megfelelő hatás elérésének szempontjából. Akárcsak a hangulat-
teremtő effektusoknál, itt is óvakodnunk kell, nehogy átessünk a ló 
túloldalára, és egy hatásvadász, öncélúan erkölcscsősz, vagy esetleg po-
litikai kampányelőadást produkáljunk. Egy előadás hangsúlyos elemeit 
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a rendező természetesen a saját koncepciója alapján emeli ki, de az nem 
mehet a művészi színvonal kárára.

Színpadi akcentusok

Színpadi akcentust, vagyis hangsúlyt az előadás olyan drámai pillana-
taiban alkalmazunk, amikor a cselekmény íve megfeszül, robbanásra 
kész, a cselekmény sűrű. Az akcentussal azért nyomatékosítjuk az adott 
pillanat történését, hogy ezzel a nézőt felzaklassuk, megdöbbentsük, 
rádöbbentsük valamire stb. Ezt az akcentust valamilyen hangeffektus 
segítségével is elérhetjük (sikoly, dörrenés, villámcsapás). Ennek ugyan 
váratlannak kell lennie, de ennek ellenére „meg kell neki ágyaznunk”, 
azaz elő kell készítenünk. A nézőnek olyan állapotba kerülnie, amelyben 
ez az akcentus a lehető legnagyobb hatást váltja ki benne. Gondoljunk 
csak a Tóték zárójelenetére: tudjuk, hogy Tót milyen állapotban van, 
amikor az Őrnagy visszatoppan a házba. A nagy margóvágót is láttuk 
már (az eleve valami félelmetes szörnyű vastákolmány), és képzeletben 
magunk előtt látjuk, amint Tót a mályvákhoz kíséri a pöttöm Őrnagyot… 
Hosszú csend, majd a három csapódásnak, iszonyú hangos dörrenésnek 
kell kennie ahhoz, hogy megértsük: itt egy embert öltek meg, és nem is 
akárhogy: négybe vágták.

De ez már az előadás csúcspontja, pontosabban leghangsúlyosabb 
pontja. Emellett számos apró, kisebb-nagyobb hangsúlyos pont van 
az előadásban, hiszen minden összeütközés vége „kisülés” (akkor is, 
ha egy szereplő kiborul – annak ellenére, hogy például nincs is jelen a 
konfrontációs partnere). Minden kisebb csúcspontnak hangsúlyt kell 
kapnia, de egyetlen színpadi akcentus sem lehet erősebb hatású, mint 
az előadás kulminációja.

A színpadi akcentust nem csak hang- és fényeffektusokkal tudjuk 
erősíteni (fényeffektus: pl. hirtelen sötét lesz, vagy ellenfény a nézők 
szemébe, vagy villámlás), hanem egyes szereplők reakcióival is. Például az 
előadás legvégén, amikor az egész család csendes rezignációval törődik 
bele a megváltoztathatatlanban (Tót már megölte az Őrnagyot), Mariska 
teljesen váratlanul felsikolt: „Fiam, fiam, egyetlen kicsi kisfiam!” Ez a 
pillanat emeli ki annak a keserűségét, hogy a Tóték tragédiája még nem 
teljesedett ki.

 Ilyen akció-reakció akcentus lehet például, amikor valaki teljesen 
váratlanul összeesik, esetleg elböffenti magát, vagy pofon üt valakit.

Minden színpadi akcentusnak pontosan meg kell határozni a helyét 
(különösen fontos, hogy a rendező előtt nem maradhat észrevétlen egyet-
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len hangsúlyos, színpadi akcentust igénylő pillanat sem). Amennyiben 
a hangsúlyt igénylő pillanatról időben „lecsúszik” a színpadi akcentus 
(vagyis előbb vagy később történik meg az effektus), akkor elmarad 
a hatás. Ez megeshet, ha például véletlenül nem sül el a startpisztoly, 
csak pár másodperccel később, sok kattogtatás után, de megtörténhet 
abban az esetben is, ha a rendező nem jól állapította meg a kulminációs 
fókuszpontot (az adott csúcspont pillanatát).

A színpadi akcentus akkor is hatását veszítheti, ha egy előző hang-
súlyos pillanat elcsúszott, vagy más okból nem történt meg. Gondoljuk 
csak végig, hogyan fejezhetnénk be az előadást, ha elromlik a CD-lejátszó, 
és nem tudjuk az előadás végén felvételről beadni a három döndülést? 
Megtudja-e Mariska, hogy mit csinált a férje az Őrnaggyal? Bárhogy is 
érti meg, hogy mi történt (mondjuk valaki a színfalak mögött improvizál 
három csattanást, például hármat dobbant vagy tapsol), mindegyik hatása 
lényegesen elmarad az eredetileg eltervezett színpadi akcentus mögött.

Meg kell határozni a színpadi akcentus intenzitását is, hiszen nagy 
baj van, ha még az előadás vége előtt olyan indokolatlanul erős pillana-
tokat élünk meg, amelyeket már nem lehet „überelni” (túlszárnyalni), 
mert attól a pillanattól fogva a néző csak az óráját fogja nézni, hiszen az 
előadás már nem köti le, és a valódi csúcspont jellegtelenül elsikkad. Az 
egész előadás mondanivalója, értelme elferdül, tönkremegy.

A csönd mint színpadi akcentus

Először is szögezzük le, hogy mi a szünet, azaz a csönd. (Természetesen 
ez esetben nem a felvonások közötti kávészünetről beszélünk, hanem a 
színpadi cselekmény során bekövetkező csendről.) A cselekmény nem-
csak beszédcselekményből és fizikai cselekvésekből áll, hanem részét 
képezi a szünet is, azaz az olyan pillanatok, amikor senki sem szólal 
meg, és senki sem mozdul meg a színpadon. Ennek felfokozott perceiben 
„megfagy a levegő”. 

A szünet nem egy „üres pillanat”, amikor nem történik semmi. El-
lenkezőleg! A szünet egy igen koncentrált tartalommal telített pillanat, 
csak mi nem látjuk és halljuk a cselekményt, mert az belül történik a 
szereplőkben, ezt nevezzük belső cselekménynek. A történés itt olyan 
erős, hogy magába szív minden lelki és testi erőt, ezért lesz mindenki 
mozdulatlan és néma.

A Tótékban az egyik ilyen igen erős színpadi pillanat, amikor az Őr-
nagy – elutazását követően – teljesen váratlanul visszatoppan a családba, 
amely már újra megkezdte saját megszokott életét. Tót előtte jóízűen 
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nyögve nyújtózkodik, „élvezettel megropogtatja a csontjait”, de hirtelen 
„torkán akad a szó, keze leesik”, mert meglátja a betoppanó füligszáj 
Őrnagyot. Nos itt, mielőtt az Őrnagy megszólalna, van egy jó vastag és 
hosszú fagyott pillanat, az Őrnagy csak ezt követően mondja: „Látom, 
nem hisznek a szemüknek! Pedig én vagyok az!” Vajon mi itt a csönd 
tartalma, mi a mögöttese a Tót családban? Miért nem szólal meg senki? 
Mit gondolnak? Nyilván mindenki a maga módján elküldi a pokolba az 
Őrnagyot. Valóban nem hisznek a szemüknek. Nem árt, ha minden szí-
nész pontosan kifejti, hogy milyen gondolatok peregnek le benne ebben 
a szünetben. Ekkor lesz pontos a szünetet átható és követő cselekmény.

A szünetek között is megkülönböztethetünk kisebb, nagyobb, eny-
hébb és töményebb csendeket. Ezek pontos helyét nagyon fontos megha-
tározni, mert nélkülözhetetlen elemei a csínpadi cselekménynek.

Sajnos igen gyakran fordul elő, hogy a színészek és a rendező is elfelejti 
a csend létezését, ezért az előadás úgy vonul le a néző szeme előtt, mint 
egy gőzmozdony. Egyes jelenetek csúcspontjai után azonnal folytatódik 
a cselekmény, és az így nem tud lendületet venni, a hangsúlyok nem 
tudnak érvényesülni, tehát elvesznek, és sem a néző, sem a színész nem 
jut levegőhöz. A csönd, azaz a szünet igen lényeges eszköze a hangsúly-
teremtésnek, az előadás ritmikai, dinamikai felépítésének. Amennyiben 
nem használjuk kellőképpen akkor az előadás egysíkú, monoton lesz 
(vagy túl egyhangú, vagy túldinamizált).

Egy gondolat erejéig azért térjünk vissza a felvonások közötti szünetre. 
A szerzők ma már többnyire két- vagy egyfelvonásos drámákat írnak, 
de a régebbi korokban ötfelvonásos drámák is születtek. Legyen ekkor 
négy szünet? Nyilván nem. Hány szünet legyen? Hol legyen a szünet? 
Ez több tényezőtől függ. A mai felgyorsult, szerteágazó és többrétű in-
formációkkal túlzsúfolt világban az emberek már nem nagyon tudnak 
másfél óránál többet intenzíven egy dologra fókuszálni, vagyis nem 
tanácsos ennél hosszabb felvonásokban gondolkozni. Akkor már inkább 
bontsuk két részre. De azt is tudni kell, hogy nem előnyös, ha maga az 
előadás egésze meghaladja a két-két és fél órát, mert a néző nem tudja 
koncentráltan követni a cselekményt, és a második óra után a legjobb 
előadás alatt is lankad figyelme (ezt csak tetézi, ha vissza kell ülnie egy 
harmadik felvonásra). A korszerű színházban egyre gyakrabban fordul 
elő, hogy többfelvonásos drámákat egyetlen felvonásban játszanak, tömé-
nyen, célratörően, hatásosan. Ez egy átgondolt, fegyelmezett és tudatos 
munkafolyamat során érhető el.
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A színpadi csönd feldolgozása

Az előző gondolatsorban már fejtegettük, a csönd tartalmát. Meghatá-
roztuk, melyek azok a pillanatok, amikor szükség van erre a szünetre, 
és meghatároztuk azt is, hogy miért van rá szükség. Remélhetőleg a 
színpadi cselekményben résztvevők mindegyike számára világos, hogy 
ezekben a percekben miért némult el, milyen a lelkiállapota (megrémült?, 
elképedt?, feldühödött? stb.), és ennek értelmében mire gondol. Ezek 
olyan belső folyamatok, amelyeknek pontosan meghatározható eleje és 
vége van. A néző ebből semmi hallhatót nem tapasztal, sokszor nem is 
lát, ám mégis érzékeli. A csönd belső történés. Ez a belső történés egy 
reális időben lezajló sűrített cselekmény. Ez a szünet addig tart, amíg ez 
a belső cselekmény valóban le nem játszódik. Nem három másodpercig, 
nem „egy pillanatig”, hanem addig, amíg a folyamat odabenn le nem 
zajlik az elejétől a végéig.

Milyen állapotban volt Tót, mielőtt az Őrnagy visszaérkezett volna? 
Mi villan az agyába abban a pillanatban, amikor az betoppan? Az Őrnagy 
sugárzó arccal meséli, hogy mi történt vele, de a család hallgat. Először 
mire gondolnak? „Tót megpróbál feltápászkodni, de csak valamilyen 
pukkanásszerű hang jön ki belőle, aztán visszahull. Mariska mozdulni 
sem tud.” Az Őrnagy ebből semmit sem fog föl, tovább cseveg, meséli a 
kalandjait, de „Tóték még most se tudnak beszélni, csak dülledt szem-
mel bámulják az Őrnagyot.” Mi az első néma gondolatok folytatása? 
Milyen érzelmek, indulatok születnek bennünk? Milyen szándékok? Az 
Őrnagy a hosszú beszéde végén kijelenti, hogy „gondoltam, még eltöltök 
itt maguknál három szép napot… Remélem, nem leszek terhükre?” Erre 
Mariska csak nyög egyet. Vajon miért? Önmaga miatt? Vagy tudja, hogy 
ez volt az utolsó csepp férje poharában? Melyek a belső, ki nem mondott 
reakciók az Őrnagy hablatyolására? És végül milyen gondolatot vált 
ki az Őrnagy kijelentése, hogy marad még három napot? Az Őrnagy 
még ebből sem ért semmit, és ekkor löttyint még egy kis olajat a tűzre: 
„Mondok valamit. Ne dobozoljunk egy kicsit?” Ő maga adja az ötletet a 
tehetetlen dühbe süppedt Tótnak, hiszen megkérdi, hogy hol van az új 
margóvágó. Tulajdonképpen Tót kezébe adja a halálos fegyvert. Ekkor 
„szakad a film”, Tót dönt és – csöndjéből lassú fenyegetéssel emelkedve 
ki – cselekszik.

Ha ennek az igen hosszú, egyoldalú szünetnek (hiszen csak Tóték 
hallgatnak) a tartalma pontosan meghatározott, akkor hatása kegyetlen, 
mert ellenpontozza az Őrnagy látszólag könnyed csevegését, és e két véglet 
által megszülető percek félelmetes feszültséggel telnek meg. A legsötétebb 
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Hall engem, Tót úr? Csak nem álmos?
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és legagresszívebb gondolatokat, szándékot a legpasszívabb módszerrel 
mutatjuk meg. A zenei ellenpontoknál már foglalkoztunk azzal, hogy 
milyen félelmetes hatást tud elérni, ha a zenét a képi világ ellenpontjá-
ul használjuk, azaz amikor egy vad, véres jelenetet egy gyermekdallal 
vagy operaáriával festünk meg. Valahogy ilyen ellenpont ez a csend is. 
A gondolatok, szándékok fizikai ellenpontja.

TÖMEGJELENETEK ÉS CSOPORTOS SZEREPLŐK, 
STATISZTÁK

Régiónk amatőr társulatainál sajnos igen ritkák azok az előadások, ame-
lyekben statiszták és csoportos szereplők bevonásával tömegjelenetek is 
eljátszhatók. Ez esetleg alkalmi rendezvények műsoraiban képzelhető el. 
Ennek ellenére foglalkozzunk ezzel a lehetőséggel néhány szó erejéig.

A statiszták általában túl félénkek, és alig lehet őket rábírni a leg-
egyszerűbb cselekedetre, vagy túlságosan buzgók, és folyamatosan 
szerepelni, villogni akarnak. Ők általában kevésbé felelősségteljesen 
viszonyulnak a színházcsináláshoz, mint a társulat tagjai, hiszen kü-
lönben a társulat aktív tagjai lennének. (Igaz, akad olyan színész is, aki 
a társulat tagja, de nem akar nagyobb szerepet, őt nevezzük csoportos 
szereplőnek.) Mindkét fajta statisztát meg kell győznünk arról, hogy az 
előadás sikerének érdekében mit kell tenniük. Tömören tudatnunk kell, 
hogy az előadás miről szól, hogy nekik abban mi a szerepük, és hogy mit 
várunk el tőlük. A legcélszerűbb, ha kijelölünk közöttük egy csoportveze-
tőt, aki a statisztákat egyezteti, aki közvetíti az általános utasításokat, aki 
biztosan meg is jegyzi az utasításokat (azért, hogy később ne egyenként 
faggassák a rendezőt, mert elfeledték, hogy kinek mikor mit is kell ten-
nie). A legfontosabb azonban bizonyosnak lenni abban, hogy egyáltalán 
szükség van-e statisztákra? Megoldható-e az előadás nélkülük?

Az előadás technikai felszerelése

A színjátszó csoportoknak többnyire nincs saját, önálló színpaduk, ha-
nem a művelődési ház színpadát használhatják (sajnos gyakran csak a 
főpróbáktól vehetik igénybe). Ez azt a következményt vonja maga után, 
hogy az előadást mindvégig díszletjelzésben próbálják (vagyis nem az 
eredeti díszletelemekkel, hanem csak azok jelzésében: pl. egy szekrényt 
egy asztal helyettesít, egy ágyat egy szék, a lépcsőt, a díszletfalakat, a 
járásokat krétával rajzolják ki). Ha az eredeti díszlet sokban különbözik 
a jelzéstől, és a színészek, túl későn kerülnek az eredeti körülmények 
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közé, akkor nem tudják azt „belakni”, nem mozognak majd benne termé-
szetesen, megszokottan, és nem tudják a díszletelemeket és a kellékeket 
rendeltetésszerűen használni, vagy egyáltalán nem használják, mert nem 
épült be a játékukba a próbák során.

Az előadás technikai felszerelésének szerves egységet kell képeznie az 
előadás egészével. Ha az előadás próbái során nincs lehetőség arra, hogy 
a műszaki komponensek (díszlet, jelmez, hang, fény stb.) „összeérjenek” 
az előadással, akkor inkább le kell mondani róluk vagy redukálni kell 
őket, mert különben idegen elemek maradnak, és az előadás „ledobja 
magáról” a díszletet vagy a jelmezt, a színészeket akadályozza játékuk-
ban, és a néző figyelmét elvonja, szétszórja. Érdemesebb olyan technikai 
körülményeket kitalálni, amelyek biztosan és célszerűen fogják szolgálni 
az előadás érdekeit, és szerves egységet alkothatnak azzal.

A játéktér

A szereplők mozgását és térbeli elhelyezkedését a jellemük, a szándékuk, 
az egymáshoz való viszonyuk, a színpadi szituáció és a díszletelemek 
határozzák meg. A színpadi mozgások összességét a színpad adottságai, 
valamint a nézőtér elhelyezkedése is befolyásolja. Másként alakul kicsi 
stúdiószínpadon, és másként alakul nagyszínpadon. A nézőtér pedig 
elhelyezkedhet a játéktérrel (színpaddal) szemben, a játéktér két oldalán, 
körülveheti három oldalról a játékteret, vagy egészen körülölelheti, de 
az is elképzelhető, hogy a játéktér a nézőtérhez viszonyítva szabálytalan 
elrendezésű.

A klasszikus dobozszínpadnál kevésbé jellemző, hogy a mis en 
scène tekintetében kiemelt figyelmet kellene fordítani a néző látószö-
gére, hiszen a színpad magassága 80 centimétertől 1 méterig terjed, 
és többnyire a nézőtér is fokozatosan emelkedik – tehát adottak a jó 
látásviszonyok. Az új színházi formákat kedvelő társulatok ellenben 
egyre több alkalommal választanak szokatlan elrendeződéseket. Ez 
esetben nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy minden nézőnek látnia 
kell az előadást. Amennyiben a játéktér nullán van (azaz a színpad nincs 
megemelve), akkor a nézőtérnek sokkal meredekebben kell emelkednie 
a megszokottnál (félméteres szintkülönbség kívánatos a sorok között), 
illetve ha a nézők egy szintben vannak a színpaddal, akkor két sornál 
több néző nem ajánlatos.

A játéktérnek vannak hangsúlyos és kevésbé hangsúlyos helyei. Ameny-
nyiben a néző a „negyedik fal” oldaláról nézi az előadást, a szereplők 
mozgása a színpadnyílásra merőlegesen hangsúlyos, a színpadnyílással 
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párhuzamosan pedig gyenge. A legerősebbek az átlós irányú mozgások. 
Ezek közül is a jobb hátsó és a bal elülső térnegyed között feszülő irány 
erősebb.

                                                              színpad
  

     ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ negyedik fal ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  

                                      nézőtér

A szereplők egymás közti távolsága elsősorban a pillanatnyi viszo-
nyuktól illetve az adott szituációtól függ. Az alá-fölé rendelt viszony, nem 
feltétlenül azzal fejezhető ki, hogy a színész ül vagy áll. Az értékrendbeli 
különbségek jelezhetők azzal is, hogy a legfontosabb figura központi 
helyet foglal el a színpadon. Már szó esett arról is, hogy a közönség 
figyelmét a szereplők tekintete is irányíthatja, hiszen a néző is oda néz, 
ahová a színészek néznek, és a néző sem figyel arra, aminek a szereplők 
hátat fordítanak.

Ügyelni kell a szereplők elhelyezkedésének térbeli egyensúlyára is, 
hiszen ha indokolatlanul egy oldalra csoportosítjuk az eseményeket 
– anélkül, hogy a másik oldalon létezne „ellensúly” – akkor könnyen 
felborul a tér. A térbeli egyensúly nemcsak a szereplők számától, a 
díszletelemek sűrűségétől vagy méretétől függ, hanem azok hangsú-
lyosságától is. Például jobbról lehet tíz katona, balról pedig egyedül áll 
a király. Ne felejtsük el: a rendezői baloldal a színpad elején lényegesen 
hangsúlyosabb, mint a rendezői jobb, és a király személye hangsúlyo-
sabb, mint a katonáké, ezért a térkompozíció egyensúlyban van. Adott 
pillanatban a koldus is igényelhet olyan hangsúlyt, mint a király. A 
térbeli egyensúlynál nemcsak a színpad jobb és bal oldalát kell figye-
lembe venni, hanem a színpad előterét (a proszcéniumot) és a színpad 
mélyét is, vagyis a teljes színpadi felületet. Sőt nem csak vízszintesen, 
hanem függőlegesen is szem előtt kell tartani az arányokat. A színpad 
középpontjára könnyebben fókuszál a néző, mint a szélére, a magasabb 
pontok is hangsúlyosabbak, mint az alacsonyak.
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Mindent összevetve a szereplők térbeli mozgásában ügyelni kell arra, 
hogy a hangsúlyos szereplők megfelelően kiemelkedő helyen legyenek, 
ugyanakkor látható és hallható legyen mindenki a színpadon, és a térbeli 
egyensúly se bomoljon fel. Hogyan oldható meg, ha három szereplő beszél 
egymással? Az egyiknek háttal kellene állnia? Sajnos a legtöbb esetben 
a három szereplőt a rendező egymás mellé állítja, ennél fogva a középen 
állónak majd kitörik a nyaka fejének állandó ide-oda kapkodásától. 
Ilyenkor alapszabály, hogy a három közül a legfontosabb szereplő közé-
pen és egy kissé mélyebben (hátrébb) álljon, mint a másik kettő, így egy 
háromszöget alakítanak ki, amelynek köszönhetően profilban és szemben 
állnak a nézőkkel, mégis tudnak beszélgetni egymással.A járás gyakran a 
díszletfalban elhelyezkedő ajtó, ám sokszor a függönyök takarásából lép 
elő a szereplő, de előfordul, hogy a nézőtéren át közelít. Ekkor is pontosan, 
logikusan meg kell határozni, hogy melyik járás mit képvisel, merre vezet 
a színpadi világban (konyhába, utcára, az erdőbe), ezeket következetesen 
kell használni, és az előadás során nem keverhetők össze. Az, hogy hol 
helyezzük el a járásokat, attól függ, hogy melyik milyen fontosságú a 
színpadi cselekmény során – vagyis az Őrnagy szobájának bejárata nem 
helyezhető a színpadi tér leghangsúlytalanabb pontjára, hiszen többször 
központi szerepe van a játék során.

A játéktér és a nézőtér térbeli viszonya

A leggyakoribb esetben a színpad a nézőtérrel szemben helyezkedik el, és 
a közönségtől az úgynevezett negyedik fal választja el. Ha például a törté-
net egy szobában játszódik, akkor a nézők a szoba három falát láthatják, 
ám a negyedik fal láthatatlan, hiszen a néző innen „kukucskálhat” a sze-
replők életébe, ezért hívjuk ezt kukucskának vagy dobozszínpadnak.

Ez esetben a színészek feladata egyszerűbb, hiszen tudják, hogy 
úgy kell beszélniük, illetve úgy kell mozogniuk, hogy az a negyedik 
fal oldalán ülő nézők számára érthető és látható legyen. Egy oldalra: a 
negyedik fal irányába koncentrálják játékukat. Ennél jóval komplikál-
tabb színészi feladat, ha a nézők nem pusztán egy oldalról láthatják a 
színészi játékot, hanem két, három esetleg négy oldalról nézik azt, vagy 
körülülik a játékteret. Ennek egyik alapfeltétele, hogy a nézők minden 
esetben zavartalanul követhessék az eseményeket, és hogy a színészeknek 
se szabjon ez a térbeli tényező teljesíthetetlen feladatokat.

Dr. Milenko Misailović következő ábrája csak néhányat mutat be a 
térszervezés lehetőségei közül.
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A színpad szerkezete

A legelterjedtebb színpad az ún. dobozszínpad, amikor a játékteret négy 
fal veszi körül, és a negyedik fal túloldalán ül a közönség. Emellett kisebb 
pódiumműsoroknál elterjedt az ún. esztrádszínpad vagy pódiumszínpad, 
ahol a terem végében egy kisebb emelvény helyezkedik el, itt adja elő egy 
vagy két-három színész a pódiumműsort. A dobozszínpadnál az előadás 
tagolására gyakran alkalmazható a nézőteret a színpadtól elválasztó 
függöny, azonban ez más típusú játéktérnél nem, vagy csak részben 
alkalmazható eszköz.

A tájoló előadások esetében a játéktér megtervezésénél figyelembe 
kell venni, hogy vendégjátéknál is megteremthetőek legyenek az eredeti 
feltételekhez közel azonos körülmények. Amennyiben ettől eltekintünk, 
akkor számolni kell azzal, hogy az előadást – annak ellenére, hogy na-
gyon jó produkció – nem hívhatják meg vendégjátékra. Amennyiben a 
tájolás érdekében olyan technikai kompromisszumokat köt a társulat, 
amelyek nagyban befolyásolják az előadást (a színészi játékot, a szín-
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padképet, a mis en scène-t), úgy nagy valószínűséggel ennek az előadás 
művészi színvonala látja kárát.

Beszélni kell a „nullás” játéktérről is. Ez olyan színpad, ahol a színészek 
egy szinten játszanak a nézőtér első sorával, és általában a nézőtér sokkal 
meredekebben emelkedik, mint a színpadi emelvényekkel rendelkező 
teátrumokban, de elképzelhető, hogy a nézők körülülik a játékteret, és 
egyáltalán nincs se második, se harmadik sor. Ez általában a kisebb, 
intimebb előadásoknál szívesen használt tér, és az ilyen alkotásoknál 
eleve kedveltebbek a dobozszínpadtól eltérő térbeli elrendeződések. Itt 
sokkal őszintébb, intimebb, eszköztelenebb lehet a színészi játék, sokkal 
finomabb, apróbb és árnyaltabb kifejezőeszközöket használhatunk, mert 
a néző szinte érinthető közelségben ül, hallja a színész lélegzetvételét is, 
látja annak minden arcrezdülését. Itt nincs helye a színészi manírnak, 
rossz rutinnak, hamis érzelmeknek. Kevésbé kell emelt hangon beszélni, 
a suttogások megélnek a maguk természetességében, a mimikát, a gesztu-
sokat sem kell megerősíteni, hiszen a néző sokkal apróbbakat is észrevesz 
– bár egészen speciálisak a feltételek, ha több oldalról ül a közönség, mert 
minden irányból látniuk és hallaniuk kell az eseményeket.

A fentiek alapján a közönség számától, azaz a színpad méreteitől 
függően megkülönböztethetünk nagyszínpadi, kamaraszínpadi és stúdió-
színpadi előadásokat. Ha egy kicsiny, intim előadást kívánunk létrehozni 
(mondjuk egy lélektani drámát olymódon kívánunk bemutatni, hogy 
apró gesztusokkal, finom, árnyalt játékkal operáljunk a játéktéren, a 
néző érinthető közelségében), akkor stúdiószínházi formát választunk. 
Ha egy látványban gazdag, sok szereplőt felvonultató történelmi drámát 
szeretnénk megvalósítani, akkor a nagyszínpadi forma lesz a megfelelő 
számunkra. Az előadás színpadi jellege és térszervezése függhet a darab 
mondanivalójától és a társulat színészi képességeitől is, hiszen egy stú-
diószínházi előadásban sokkal gyorsabban lelepleződik a hamis játék, 
mint egy nagyobb formában.

Amennyiben a közönség nem a hagyományos nézőtéren helyezkedik 
el, hanem több oldalról szemléli az előadást, akkor a színész és a rende-
ző feladata többszörösen összetett. Arra kell törekednünk, hogy a játék 
minden oldalról látható, hallható, érthető legyen. A fénykompozíció is 
összetettebb feladat lesz, hiszen a ref lektorok nem világíthatják szembe, 
vakíthatják el a nézőtér egyik oldalát. Egy ilyen jellegű előadásnál érdekes 
tényező lehet az, hogy a nézők az előadáson mellett kölcsönösen a többi 
nézőt is láthatják, és ez is hatással lehet a befogadásukra.



■   ■■■  

■■■  

Az ásítás ugyanis, pontosabban a lelkiállapot, amely az ásítást 
kiváltja, majdnem olyan káros hatású, mint a gondolkodás.



■■■  ■

■■■  
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A MIS EN SCÈNE ÉS A DÍSZLETELEMEK

A mis en scène kidolgozásához nélkülözhetetlen az, hogy pontosan is-
merjük a színpadképet és a díszletet. Ez nem azt jelenti, hogy kizárólag 
színpadon és díszletben próbálhatunk, hanem azt, hogy a próbák során 
a majdani díszletelemeket jelzésdíszlettel kell helyettesíteni, azért hogy 
azok szerves részévé váljanak a színpadi mozgásoknak, hogy azokat hasz-
náljuk és megszokjuk. Például ha egy kicsiny próbateremben elképzeljük, 
hogy majd a színpadon lesz egy ágy, de nem helyettesítjük semmivel, és 
a próbák folyamán nem is használjuk (mert nincs mit), akkor az nem 
is épül bele a színészi játékba, és amikor később, a színpadon egyszer 
csak ott van, akkor már csak egy felesleges akadályozó elem lesz, hiszen 
semmire sem jó, és gátolja a megszokott mozgásunkat. Amennyiben a 
próbák során az ágyat valamilyen jelzés helyettesítené, akkor ezt nyilván 
a legkülönbözőbb módon beépíthetnénk a játékunkba – de nem azért 
használjuk, mert ott van, hanem azért van ott, mert szükség van annak 
használatára. 

Tegyünk egy rövid kitérőt a rendezői jobb és bal oldal felé! A teljes 
káosz elkerülése érdekében tudomásul kell venni, hogy a színházban 
két jobb és két bal oldal van. Az, ami a színészeknek jobbra van (akik a 
nézőtér irányába néznek), az a rendezőnek balra van (hiszen ő pontosan 
szembe néz velük). Ezért ha a rendező azt az instrukciót adja a színésznek, 
hogy jobbra menj ki, akkor a színész önmagához képest balra távozik.
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Díszlet

Szilágyi Nándor színész-díszlettervező a következőképpen fogalmazott 
Shakespeare nyomán: „A színház – és ezáltal a díszlet is – egy reális 
álom irreális valósága.” Mit értett ezen? Nyilván azt, hogy még a realista 
színházi előadásban is felesleges arra törekednünk, hogy a legapróbb 
részletekig hű mását adjuk a valóságnak, hiszen a néző tudja, hogy 
színházba jött, tudja, hogy a cselekmény díszletben játszódik, és nem 
valakinek a valós otthonában.

A képző- és iparművészet eszközeivel, térformákkal, alakzatokkal, 
rajzzal, színnel kell megteremteni az előadás céljának, mondanivalójá-
nak, témájának és hangulatának megfelelő színpadképet, amely segíti 
a színészek játékát, a színpadi cselekményt, és a produkció vizuális 
élményéhez hozzáad valamit, amitől az egész előadás több, mélyebb, 
értékesebb lesz. De ne értsük félre: a díszletnek nem az egyetlen feladata 
kiszolgálni. A díszlet – akárcsak a jelmez, a fény vagy a zene – egy olyan 
önálló tartalommal rendelkező alkotás, olyan önálló esztétikai értéket 
képvisel, amely önmagát egységként adja az előadás színvonalának eme-
léséhez, egyéni ötletre (azaz koncepcióra) épül, amely megfelel minden 
fenti feltételnek.

Díszletnek nevezzük mindazt, ami betölti a látható színpadi teret. 
Díszletelemek a kulisszák (díszletfalak), a nagyobb bútorok, a beren-
dezés és minden nagyobb kellék. Díszletelemek a színpadon a nagyobb 
stilizált tárgyak is (kockák, létra, emelvények), de díszletnek nevezzük 
az üres teret is, amelyben mondjuk csak egyetlen szék van, vagy még az 
sincs. Ezért ma már szívesebben nevezik a díszlettervezőt látványterve-
zőnek, hiszen nem feltétlenül tervez monumentális technikai hátteret 
az előadásnak.

A funkcionális díszlet követelményei

A díszlet minden elemének illeszkednie kell egymáshoz, a díszlet 
vezérmotívumához, és ezáltal az előadás egészéhez. Természetesen a 
díszlet egészének, valamint elemei méreteinek is arányosak kell lennie. 
Összhangban kell állnia a színmű és az abból készült előadás jellegével, 
stílusával, műfajával is – mindez természetesen a rendező koncepciójá-
nak megfelelően. A színpadképnek kölcsönös összhangban kell állnia a 
jelmezekkel és a kellékekkel is – hiszen az egész előadás látványvilágának 
egy egységes egészet kell alkotnia – akár harmóniát, akár sivárságot, akár 
tudatos káoszt szándékozik sugározni. A díszletnek nem szabad akadá-
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lyoznia, a színészt a mozgásban, és ne tartalmazzon felesleges elemeket 
(például egy zongorát, amelyen soha senki sem játszik, és ez a zongora 
semmilyen jelentéstartalommal nem bír az előadás során).

Abban az estben, ha nincs általános, részletes és mélyreható kon-
cepció a cselekményvezetésre, ha a színész nem rendelkezik egy pontos 
állapotrajzzal, akkor a dialógust gyakran passzívan, egy asztal mellé ülve 
folytathatják le – szinte kizárólag a beszédcselekményre szorítkozva. 
Ezért (sajnos) sűrűn látunk a játéktér legértékesebb pontján, a színpad 
közepén, egy jókora asztalt székekkel…

Annak ellenére, hogy a díszlet az előadás mozdulatlan kerete, az ele-
mei mégis folyamatos, dinamikus viszonyban állnak egymással, valamint 
a színpadi cselekménnyel is, és aktívan befolyásolják azt.

A fentieken kívül díszlet feladata az is, hogy eltakarja a hátsó teret, 
ahol a színészek öltöznek, járnak, egyszóval mindazt, ami nem tartozik 
a színpadi cselekményhez. Amennyiben ehhez nem használunk díszlet-
falakat (vagy azok nem alkalmasak rá) akkor ezt megtehetjük „lábakkal” 
(ezek 2–4 méter magas, 1–2 méter széles, fekete vászonnal bevont para-
vánok), vagy „takarással” (ami fekete függönyöket jelent).

A díszlet válfajai

A díszlet (akárcsak az előadás) lehet realista – ekkor arra törekszünk, 
hogy minden eleme valósághű legyen, bár nem törekszik feltétlenül 
arra, hogy a valóságos helyszín minden elemét megmutassa. Mondjuk 
egy parasztház szobájából díszletként megjelenik egy asztal hímzett 
terítővel, négy szék, az ágy dunnával és egy szentkép. Egy parasztház 
szobájában nyilván sokkal több részlet van, azonban ez a játéktér tökéle-
tesen megteremti a parasztház illúzióját – de ebben a térkompozícióban 
nincs idegen, más helyszínt jelölő elem.

Beszélhetünk stilizált díszletről, amikor például egy ágyat egy szőnyeg 
jelez, az asztal egy kocka, a torony egy létra.

A minimalista díszletben nincsenek tárgyak, vagy csak nagyon kevés 
van, ezek azonban a maguk realitásában jelennek meg (például a szobát 
egyetlen ágy jelképezi). Előfordul, hogy az egész előadás látványvilágát 
csak fény- és/vagy árnyjátékokkal oldjuk meg.

Amennyiben a Tótékban realista díszletet szeretnénk, akkor nem 
egyszerű a feladat, hiszen az első kép: „Tóték háza előtt. A háttérben 
fenyő, egy völgy, hegyek” A ház előtt budi. Aztán kell egy autóbusz-
megálló. Ezt követően egy üveges verandán vagyunk, majd a paplakot 
látjuk, aztán Cipriani professzor dolgozószobájában, majd ismét a ház 
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előtt, a budiban vagyunk, amíg ki nem megyünk a buszállomásra és 
onnan vissza a verandára. Ez hét helyszínváltás és öt helyszín. Ehhez 
legalább húsz díszítőmunkás kellene, vagy egy forgószínpad – mármint 
amennyiben egy részletes realista színpadképet szeretnénk minden je-
lenethez – és szükséges volna a nézők végtelen türelme is a folyamatos 
átdíszítés miatt…

Amennyiben stilizált díszletet szeretnénk, akkor a különböző hely-
színeket jelölheti egy-egy tárgy is. Például az udvart a budi, a verandát 
az asztal a margóvágóval, a paplakot egy feszület, Cipriani rendelőjét egy 
fotel. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a díszletelemek nem használhatók 
más jelenetekben (elképzelhető, hogy Cipriani fotelje jelen van a Tóték 
verandájának jelenetében is, de hangsúlyt kap azokban a jelenetekben, 
ahol Cipriani rendelőjének helyszínét jelöli, tehát a többi jelenetben más-
ként, másra vagy egyáltalán nem használják. Az ilyen tereket, amelyek 
több helyszínt is magukba ölelnek általános térnek nevezzük.

Vajon elképzelhető-e a Tóték minimalista díszlettel vagy üres tér-
ben? Vajon meg tudja-e teremteni a színészi játék a valóság illúzióját 
anélkül, hogy akár egyetlen tárgyra is támaszkodna? Egy tárgy talán 
nélkülözhetetlen: a margóvágó. Előadható-e a Tóték egyetlen margóvá-
gó segítségével? Meggyőződésem, hogy igen. De ennek nem lehet oka 
a pénztelenség! Kőkemény rendezői koncepció, igen kihívó és nehéz 
színészi feladat, letisztult, koncentrált és belülről építkező, eszköztelen 
játék szükséges hozzá, de megoldható.

A díszlet változásai

Elsősorban le kell szögeznünk, hogy bármilyen színpadkép mellett dön-
tünk, a díszlet elsőrangú technikai követelménye az igényes, stabil, stra-
pabíró kivitelezés. Nincs kínosabb és illúziórombolóbb látvány, mint az 
elmélyült színészi játék közben ingadozó kulissza. Nem szabad megfeled-
keznünk arról, hogy a díszletfalakat többször lebontják és újraépítik.

Állandó díszletnek nevezzük azt, amelyik az előadás elejétől a végéig 
változatlan formában végigkíséri a színpadi cselekményt. Az előadás 
során nem bontják le, és nem építenek hozzá, ennek ellenére az előadás 
minden jelenetében funkcionális.

A félig állandó díszlet csak részben kíséri végig az előadást. Egyes 
elemeit lecserélik, átépítik vagy kiiktatják az előadás során. Többnyire a 
díszletfalak szoktak állandók maradni, és a térberendezés változik, azon-
ban gyakran történik meg, hogy a kulisszák mozgathatók, és amennyiben 
megfordítják őket a hátoldalukon már egy másik helyszínt jelölnek.
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A díszlet lehet változó. Ez például abban az esetben történhet meg, ha 
a felvonások szünetében lebontják az első felvonás díszletét és a második 
felvonásra egy egészen új látvány fogadja a nézőt.

Szimultán színpadról beszélünk, amennyiben például két egymás 
melletti szobát látunk, és a cselekmény párhuzamosan (megosztva) 
két helyszínen történik. Szimultán tér hátránya lehet, hogy nincsenek 
hangsúlyos pontjai, sokszor elkerülhetetlenek a fölöslegesen bent hagyott 
tárgyak, a felesleges helyszínek értékes lehetőségektől fosztják meg a 
játéktér másik részén zajló cselekményt stb. Osztott színpadról akkor 
érdemes gondolkodni, amennyiben az előadás során többször párhuza-
mos a cselekmény.

A szimultán színpad egy változata, ha a színpadon egyszerre több 
mint két helyszínt is láthatunk (például ilyen lehet egy emeletes ház 
keresztmetszete két földszinti és két emeleti szobával, vagy például, ha 
a játéktér minden négyzetmétere más helyszínt jelöl). Ennek hiányossá-
gai azonosak a szimultán színpadkép hátrányaival, és hasonló feltételek 
tehetik indokolttá a használatát.

Az általános színpadkép egy térben több helyszínt jelöl, és ezzel már 
foglalkoztunk az előző fejezetben.

Jelmez

Azt mondtuk, hogy a színész átlényegülésének legmagasabb foka az a 
pillanat, amikor a szereplő önálló és élő személyiséggé lesz, azaz meg-
születik a figura. Ez tökéletesen csak igen ritkán történik meg, de ezen 
az úton igen sokban segítségünkre lehet a jelmez is. Amennyiben egy 
olyan jellegzetes ruhát ölthetünk magunkra, amely megpecsételően 
jellemzi az alakítandó figurát, akkor az nagy valószínűséggel segíti a 
szerepformálást. Sőt előfordulhat az is, hogy maga a jelmez indítja be a 
fantáziánkat, és ennek köszönhetően találjuk meg a figura igazi arcát, 
hiszen a jelmeztől más lesz a tartásunk, a mozgásunk, a gesztusaink. De 
nem jó, ha a megformálandó jellemet kizárólag a jelmez adta külsősé-
gekre építjük.

Mi kell a jó jelmezhez? Elsősorban az előadás egészének alapgondola-
tához, mondanivalójához, témavilágához, stílusához, hangulatához kell 
idomulnia. Ezen belül a különböző jelmezeknek egymással is harmo-
nizálniuk kell, tehát egy meghatározott jelmezdramaturgiai koncepciót 
igényelnek, és – akárcsak a díszletelemek – sajátságos ötletre épülő 
önálló esztétikai értéket képviselve épülnek az előadásba. A jó jelmez 
igen sokban függ a viselőjének jellemétől, foglalkozásától, társadalmi 
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helyzetétől, közegétől, életkorától, a cselekmény történelmi korától, a 
szituációtól, amelyben viselik.

Igen fontos, hogy jól érezzük magunkat a jelmezünkben: ruhánkban, 
cipőnkben, kalapunkban, hogy megszokjuk, kényelmes legyen, hogy 
a sajátunkká tegyük, ezért nagyon fontos, hogy a jelmezeket sohasem 
a bemutató előtti napokban kapjuk meg. Akkor sem, ha fidres-fodros 
krinolinról van szó. Ellenkező esetben megtörténhet, hogy nem tanu-
lunk meg benne mozogni, járni, leülni, felállni, tönkreteszi minden 
addigi munkánkat, nem tudunk a szerepre koncentrálni, mert a jelmez 
akadályoz mindenben.

A jelmez is lehet realista és stilizált. A stilizált jelmezek tárháza 
végtelen – az eklektikus kavalkádtól a testhez tapadó fekete dresszen át 
az ágyékkötőig. A stilizált jelmezek közkedvelt eleme az ún. alapruha 
(sokszor ez pusztán egy fekete nadrág fekete pólóval), amelyre később 
felöltünk egy-egy jelzést (egy kalapot vagy egy táskát vagy egy szemüve-
get), amely az adott figurát jellemzi. Ezt sokszor tesszük, ha egy színész 
több szerepet játszik.

Maszk

A színpadi maszk nem azonos az álarccal. A színész maszkjának része a 
smink, a frizura, a paróka, a szakáll és a bajusz, vagyis tulajdonképpen 
minden, amivel arcát elváltoztatja, átalakítja, eltorzítja vagy megöregíti. 
A maszk segítségével egészen más arckifejezést kölcsönözhetünk a figura 
jellemének, mint amilyen a színész egyénisége. Beteggé, alkoholistává, 
őrültté vagy holdkórossá tehetjük. De sokszor adódik arra is példa, hogy 
a magánéletben szürke „kisegér” színésznő a színpadon kivirágzik, és 
végzetes nő válik belőle.

Vannak olyan naturalista előadások, ahol a színészek a „saját ar-
cukkal játszanak”, ám az emberi arc a ref lektorok erős fényében elve-
szíti minden plasztikusságát, lapossá lesz, és talán előnyös, ha a színész 
ilyenkor mégis kissé megerősíti saját arcvonásait, hangsúlyozza annak 
természetes jellegzetességeit. A maszk amellett, hogy segíti a színészt 
alakításában, önbizalmat is ad: igazolást arra, hogy a színpadon egy 
másik személyiség létezik.

A korszerű színházakban már különleges alapanyagok segítik a maszk 
elkészítését: latexszel, folyékony gumival sebhelyeket, kopasz fejet, kon-
taktlencsével más színű szemet, műfogakkal vagy speciális fogfestéssel 
hiányos vagy elváltozott fogsort varázsolhatunk. A maszkkal ma már a 
felismerhetetlenségig elváltoztathatjuk a színész arcát.
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Kellékek

A kellék olyan eszköz, amelyet a színész az előadás során használ. Ez se-
gíti, kiegészíti a színpadi cselekményt. Fontos, hogy a kellékek célszerűek, 
funkcionálisak legyenek, és esztétikailag illeszkedjenek a színpadképbe. 
Ügyelni kell arra, hogy a színészi munkát ne fékezze egy felesleges vagy 
egy akadályozó kellék.

Megkülönböztetünk állandó kellékeket és fogyó kellékeket. Az állan-
dó kellékek minden előadás részét képezik. Az előadások után – akárcsak 
a jelmezek és a díszlet – raktárba kerülnek. A fogyó kellékek lehetnek 
különböző ételek és italok, de lehet egy váza is, amelyet szándékosan 
eltörnek az előadás során, egy újság, amit széttépnek, cigaretta, amit 
elszívnak, vagy harisnya, amit elszakítanak.

A kellékeknek is megvan a maguk esztétikai világa, amely harmo-
nizál a vizuális élmény összességével, ezért ügyelni kell arra, hogy ne 
használjunk nemkívánatos, nem odaillő kellékeket figyelmetlenségből 
vagy lustaságból.

Fény

A színpadon mindent kifejezettebben kell megvilágítanunk, mint a valós 
életben, és az erős ref lektorfényben minden vizuális eszköz megváltozik. 
Megváltoznak színek (például a zöld színű jelmez piros fényben fekete 
lesz, a kék pedig lila), megváltozik a tárgyak és az emberek plasztikus-
sága (elvesznek a mélységek és a kiemelkedések, minden egysíkúbbnak 
tűnik), megváltoznak az árnyalatok, a minták. Ezért minden kiválasztott 
vizuális eszközt (díszlet, jelmez, maszk, kellékek) ellenőriznünk kell, 
hogy ref lektorfényben miként mutat, mert lehet, hogy közel sem azt a 
hatást gyakorolja, mint természetes fénynél.

Az előadás világítása illetve fénykompozíciója ráépül a színészi já-
tékra, a díszletre, a jelmezekre. A fény sokban meghatározza a színész 
mozgását a színpadon, hiszen ügyelnünk kell, hogy ne „lépjünk ki” a 
fényből, hogy ne árnyékoljuk be partnerünket stb. Tudnunk kell, hogy 
mikor mit, kit, illetve hol kívánunk megvilágítani, milyen erősséggel, 
milyen szögben, milyen hangulatban (hideg vagy meleg színű fényekkel). 
Előfordul, hogy a színpadon két vagy több felületet is meg kívánunk 
világítani, ám különböző fényerővel és hangulatban. Elsősorban a fény 
az az eszköz, amellyel a néző figyelmét irányítjuk, hiszen oda fog nézni, 
ahol világos van. A megvilágítás szögének lehetővé kell tennie, hogy az 
arcok teljes egészében látszanak. Amennyiben a ref lektorok túlságosan 



■■■ A mis en scène és a díszletelemek ■ A premierig  ■ 119 ■

■■■  

meredeken vetik a fényt a színészekre, akkor a színészek szeme árnyákban 
lesz, és orruk is árnyékot vet.

A fénykompozíciónál meg kell állapítani a fény erejét, irányát és 
színét.

Az erős fény velejárója az erős árnyék, tehát igen kifejezettek lesznek 
a színpadon a kontrasztok, ezért kell igen tudatosan elhelyezni azokat a 
fényforrásokat, amelyek majd erős fényt vetnek. Nem mindig kell kerülni 
az árnyékokat, hiszen sokszor igazán izgalmasan lehet azokat használni.

A plasztikusság növelésének érdekében célszerű, ha a fényvetők 
(ref lektorok) a színpadra átlósan vetik a fényt: a rendezői jobb oldalon 
elhelyezkedő ref lektor a színpad rendezői bal oldalát világítja meg, a bal 
oldali pedig a színpad jobb oldalát. A két fénycsóva keresztezi egymást, 
így keresztvilágítást kapunk. Nem feltétlenül azonos erősségű vagy színű 
a két (vagy több) fénycsóva. Ez a módszer azért ajánlatos, mert segít-
ségével elkerülhetők a természetellenes árnyékok, illetve elkerülhető, 
hogy a szembe vetülő fénynek köszönhetően ne legyenek árnyékok, és 
elveszítsük a látvány harmadik dimenzióját, mert minden olyan lesz, 
mintha papírfelület volna. A keresztvilágítással megtarthatjuk, sőt 
kiemelhetjük a színpadon lévő emberek és tárgyak plasztikusságát. 
A fénykombinációk lehetősége végtelen, de óvatosan kell bánni vele, 
mert könnyen érhető el visszatetsző, irritáló, lapos, hangulatgyilkos, 
nevetséges vagy nem kívánt természetellenes hatás. A keresztvilágítás 
során nem szabad megfeledkezni arról, hogy a színpad közepe a játéktér 
leghangsúlyosabb pontja, ezért a középen álló színész ne csak szemből 
kapja a fényt, hanem két oldalról is.

A fény nemcsak a helyszínek és a színészek megvilágítását szolgálja, 
hanem igen hatékony eszköze a hangulatteremtésnek is. Például rejtett 
fényforrásokat helyezhetünk el a díszletben, dolgozhatunk ellenfénnyel, 
ami a színészeket hátulról világítja meg – ezzel is növelve a tér nagy-
ságának illúzióját, valamint a tárgyak és az emberek plasztikusságát. 
Használhatunk a színpadra merőleges világítást is, amelytől a szereplők 
és a tárgyak árnyéka torzul, a szereplők kisebbnek, jelentéktelenebbnek, 
magányosabbnak tűnnek. Ha alulról világítjuk meg a szereplőket vagy a 
tárgyakat, akkor ennek az ellenkezőjét érjük el: monumentálissá, hatal-
massá, félelmetessé tehetjük őket, fokozva a jelenet drámaiságát, főként 
ha az árnyékokat is tudatosan építjük be a színpadképbe. „Utcákat” vi-
lágíthatunk, amennyiben a fényforrások a színpad mellett helyezkednek 
el, és derékszögben, oldalról világítják a díszletet meg a színészeket.

Fénnyel teremthetjük meg a verőfényes reggel vagy az esős délután, 
esetleg a csillagtalan éjszaka hangulatát. Fénnyel tudjuk elővarázsolni 
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Van ebben az elfoglaltságban valami felemelő, valami tiszta 
szépség, valami örök nyugalom…
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a színpadi sötétet is, hiszen egy igen gyenge, kék árnyalatú világítás az 
éjszaka hangulatát teremti meg – de a nézők mégis látják az eseménye-
ket. A sötétség illúzióját növelhetjük egy gyertyalánggal, egy cigaretta 
parazsával vagy egy elemlámpa fényével. Tudni kell, hogy a hosszan tartó 
sötétség a szemet és a fület is egyaránt elfárasztja. A sötétség illúziója 
(vagy a magány hangulatának felfokozása) elérhető úgy is, hogy pusztán 
egyetlen szűk fénycsóva vetül a színpadra. Ellenkező esetben a fényáradat, 
az indokolatlanul túl erős fény – főként, ha ez folyamatosan betölti az 
egész színpadot – szintén elfáraszt, és irritálja a szemet.

Ha lehetőség van rá, akkor sok rendező szívesen használ fejgépet 
(pontref lektort). Csak alaposan átgondolt indokkal fogadható el ez a fajta 
világítás a színész vagy egy tárgy, helyszín kiemeléséhez. A hangsúlyos 
hangulatfokozó (sokszor revüjellegű) fényeffektus túlzott használata 
nem feltétlenül illeszkedik minden játékstílushoz.

A fénykompozíció is önálló műalkotás, amely az előadás egészének 
függvényében járul hozzá annak értékéhez.

A NÉZŐ

Már szóltunk arról, hogy egy színházi előadáshoz három tényezőre van 
szükség: színészre, színpadi cselekményre és nézőre. Amennyiben ebből 
a hármasból a néző hiányzik, az már nem tekinthető előadásnak. Ez egy 
olyan játék, amely sokkal kisebb felelősségű, mint a színház, kevesebb 
tényező feltételezi, és a cél az, hogy a játékosok pusztán önmaguk örö-
mére játszanak.

Egy készülő színházi előadás próbái során folyamatosan ott van 
az elképzelt közönség, minden alkotó tudatában állandóan jelen van, 
tudja, hol helyezkedik majd el, tudja, hogy az előadással a nézőre kíván 
hatást gyakorolni, ismeri e hatás okát, mibenlétét, mikéntjét és az elér-
ni kívánt hatás fokát. A próbák folyamatosan és következetesen ennek 
függvényében történnek. Egyszóval a néző a színházi előadás nélkülöz-
hetetlen eleme.

A néző azonosulása

A néző az előadás során többféleképpen identifikálódhat a szereplőkkel. 
Ennek kategorizációjára Hans Robert Jauss nyomán a következő táblá-
zatban tettünk kísérletet:
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Az
azonosulás 
módja

Viszony A befogadás disz-
pozíciója5

Viselkedési normák
progresszív6 (+), ill.
regresszív7 (-)

Képzet-
társításon 
keresztül

játék/
versengés

behelyezkedés az 
összes résztvevő 
szerepébe

+ a szabad létezés 
öröme

-  megengedett 
túlkapás (rituálé)

Csodálaton 
keresztül

a tökéletes 
hős csodálat + versengés

-  utánzás
Rokonszen-
ven keresztül

a tökéletlen 
hős szánalom + erkölcsi érdeklődés

-  szentimentalizmus

Katarzison 
keresztül

a szenvedő 
hős

erőteljes tragikus 
emóció,
a lélek felszaba-
dulása

+ érdek nélküli 
érdeklődés

az elnyo-
mott hős

csúfolódás, a 
lélek komikus 
felszabadulása

+ a kukkoló öröme
-  csúfolódás

Irónián 
keresztül

az eltűnt 
hős vagy 
antihős

meglepődés 
(provokáció)

+ kreativitáson 
keresztül adott 
válasz, a percepció8 
fogékonyabbá tétele

-  az unalom kultusza, 
közömbösség

A közönség ízlése és elvárása

A szövegválasztás egyik lényeges tényezője az új színházlátogatók „te-
remtése”, a közönség gyarapítása, a nézők létszámának bővítése volt. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy csak az új generációnak kell „csalogató” 
előadásokat készítenünk. Gyakran az idősebb, de passzív korosztály is 
aktivizálható, ha számára izgalmas produkció készül. Természetesen 
nem feledkezhetünk meg a hűséges, állandó színházlátogatók igényei-
ről sem. Az előadással különböző feltételeknek, egészen eltérő színházi 
elvárásoknak kell megfelelnünk.

A kulturális felemelkedés, a nyelvápolás, a hagyományápolás, a közös-
ségtudat szempontjából is fontos a műkedvelő színjátszás, ezért fontos, 
hogy makacs kitartással maradjanak hűek hozzá azok is, akik „csinálják” 
és azok is, akik csak „élvezik”, sőt mindkét csapathoz egyre többen csat-

 5 Állapot, ítélet.
 6   Emelkedő, növekvő.
 7   Csökkenő, hanyatló.
 8   Érzékelés, észlelés.
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lakozzanak. Csak az a kérdés, ki diktál? Sajnos gyakran előfordul, hogy 
bizony a néző szava többet nyom a latban, mint a társulaté, bár a közönség 
követelményei sokszor nem szolgálják a fent felsorolt célokat. Általában 
csak nevetni akarnak és semmi „többet”, mondván, az egész napos munka 
után nincs szükségük arra, hogy valaki magasröptű filozófiával sózza 
az agyukat. A színházban aranyszabály: a nézőnek mindig igaza van. 
(Színházi körökben ennek ellenkezője is népszerű filozófia: a nézőnek 
soha sincs igaza…) Vagyis ravaszul résen kell lenni, mert bizony lehet 
nevetni, csak nem mindegy, hogy mi annak az oka, és azt hogyan érjük el. 
A néző olyan akár egy önfejű gyerek, aki nem engedi magát „megvezetni”, 
tehát okosan kell vele bánni, hogy nevelésünket ne vegye észre, és akkor 
egyre kifinomultabb, egyre érzékenyebb és okosabb lesz. Úgy kell hatást 
gyakorolni rá, úgy kell a kedvében járni, hogy azt higgye, ezt ő maga 
követelte, ez az előadás kimondottan az ő ízlésvilága miatt lett műsorra 
tűzve. Aztán szép lassan, egyre igényesebb, egyre mélyebb gondolatiságú 
előadásokat is műsorra lehet tűzni – amelyeknek egyáltalán nem kell a 
vígjátékokat „kiszorítani a ringből”, mert nem az a cél, hogy csak véres 
tragédiákat játsszon a társulat, hanem az, hogy a társulat több műfajban, 
magas művészi színvonalon, árnyaltan és sokrétűen játszhassa előadásait, 
egy értő, a társulat munkáját értékelő közönségnek.

A közönség hatása az előadás folyamatára

Minden előadás más. Úgy értem, egy adott előadás ismétlése minden 
alkalommal másmilyen lesz. És ez nemcsak a színészektől függ, hanem 
igen sokban a közönségtől is. A kulisszák mögött, előadás közben, sokszor 
kérdezik egymástól a színészek: „Hogy megy ma? Hogy veszik?” Mert a 
közönség nagyon sokféleképpen reagálhat. Lehet tökéletesen indiff erens, 
mintha jelen se lenne, ül egykedvűen, egyetlen poént se ért meg. Lehetnek 
elutasítók, vagyis fészkelődhetnek, köhécselhetnek, hűvösen reagálnak 
a poénokra, de rosszabb esetben még be is szólnak. Jobbik esetben néha 
elmosolyodnak, egy-egy szégyenlőset kacagnak. Azonban az is lehet, hogy 
az előadás „jól megy”, a közönség nevetve fogadja a poénokat, a drámai 
pillanatokban vágni lehet a csendet a feszültségtől, és a hangos reakcióikat 
sokszor lehet hallani, mert együtt élnek, együtt lélegeznek az előadással.

A színész akaratlanul is függ a néző reakciójától. Ha a néző nem 
reagál, akkor a színész azt hiszi, hogy „rosszul megy” az előadás, és ez 
miatta van. Hajlamos ekkor játékára jócskán rálapátolni, azaz felerősíti 
a gesztusait, a hangsúlyait, ezzel pedig teljesen tönkreteheti alakítását. 
Ez megtörténhet a másik végletben is, mert ha az előadás nagyon „jól 
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megy”, a színész akkor is azt hiszi, hogy miatta van, hát akkor legyen 
még jobb, és ismét elköveti ugyanazt a hibát. A legjobb az egyenes út 
– maradni az eredeti alakításnál. Természetesen előfordul, hogy a szí-
nésznek rossz napja van, és valóban miatta csikorog az előadás. Ilyenkor 
nincs mit tenni, az érintett színésznek igyekeznie kell helyrebillenteni 
a dolgokat (vagyis a partnerek semmiképp se próbálják „lapátolással 
menteni” a helyzetet).

A közönség aktív részvétele az előadásban

Egyes rendezői koncepciók szerint a színpadi cselekmény során a sze-
replők néha a nézőkhöz fordulnak, mint az előadás aktív résztvevőihez. 
Az egész nézőteret vagy csak egyes nézőket bevonnak a cselekménybe, 
és arra ösztönzik őket, hogy legyenek befolyással a történésekre, vagy 
esetleg csak szemlélőként, de vegyenek részt a cselekményben. Az ilyen 
előadásokat interaktív színháznak nevezzük.

A műkedvelő színjátszók körében sokszor nem meggyőző az ilyen 
„újszerű és modern” rendezői szándék. A közönség a nézőtéren néha 
szinte tapintható közelségbe kerül a színészekkel, de egy világ választja el 
őket. A színész tudatos, hosszú munkával építkezve érte el átlényegülését, 
és valószínűtlen, hogy egy idegen világból hirtelen berángatott ember 
teljes értékű részesévé lehet a cselekménynek, és egy pillanat alatt át tud 
alakulni. Valószínűleg csak egy félszeg, zavart cselekvés lesz a reakciója, 
rosszabbik esetben dühös ellenállás, de volt rá példa, hogy a berángatott 
néző elkezdett intenzíven és feltartóztathatatlanul „alakítani”… Az ilyen 
helyzetek komikuma esetleges, bizonytalan, értéke kérdéses.

A SZÍNFALAK MÖGÖTT

Egy színházi előadásban – ha van rá lehetőség – a színészek mellett, 
mögött egy egész „apparátus” serénykedik. A közönség sokszor nem tud 
ezekről a láthatatlan kezekről, ám egy-egy előadás nagyon sokban függ 
tőlük. Ezek az emberek gyakran a társulat tagjai, olyan színészek, akik 
az adott előadásban nem játszanak, vagy éppen kis szerepet játszanak, 
és emellett szerveznek, súgnak, ügyelnek, sminkelnek vagy a színészek 
haját alakítják át. Nagyon jól szervezett társulatokat láttam már, ahol a 
színészek arányosan, egymás között osztották meg a munkafeladatokat, de 
ez csak ott működik olajozottan, ahol gőg nélkül, alázattal és tisztelettel 
viszonyulnak a színházhoz. Ezáltal az előadás egy gördülékeny, összefor-
rott csapatmunka eredménye lesz, és ez általában már fél sikert jelent.
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Az alábbiakban nagy vonalakban összefoglalunk néhány, a hivatásos 
színházakban szinte nélkülözhetetlen színpadi munkakört.

A súgó

Hugo Klajn azt állítja a súgóról, hogy ő a színházban a „szükséges rossz” 
(azért rossz, mert az előadás során baj van, ha súgnia kell, de milyen 
jó, hogy súgni tud, ezért szükséges). Nem túl hízelgő, de van benne 
némi igazság. Őt a nézőnek tilos látnia, olyan, mint egy szellem, és a 
hangja csodamód csak annak a füléhez jut el, akihez szavait intézi… 
Viszont nélküle a színészek bizony sokszor elvesznének a színpadon, 
kétségbeesett és abszurdabbnál abszurdabb improvizációkba bonyolód-
hatnak, amelybe még a partnerük is belesodródhat. Rosszabbik esetben 
elnémulnak, mint a hal… A súgó az előadásban sokszor létkérdés, bár 
jelenléte a színész számára akkor is biztonságérzetet ad, ha egyáltalán 
nincs is szüksége rá.

De milyen a jó súgó? Az előadás során akkor (és csak akkor) beszél, 
amikor kell, és valóban súg, lehetőleg úgy, hogy azt a néző ne hallja meg, 
vagyis zöngétlenül. Pontosan érzi az előadás ritmusát, és érzékeli annak 
nem kívánt változásait, ami jelezheti, hogy rövidesen súgnia kell, tudja, 
hogy melyik kollégának általában milyen kulcsszavakkal indíthatja be 
a memóriáját, de ügyesen kíséri a színészt, ha az véletlenül átugrik fél 
oldalt. Nem pánikol, türelmes és pontos.

A súgóra azonban nemcsak az előadás alatt van szükség, hanem a 
próbafolyamat során is. Amikor a próbák elején a színész már aktívan 
részt vesz a cselekményben, de még nincs a szövegkönyv a kezében, sok-
ban megkönnyíti a munkáját, ha a súgó az előadás ritmusában előmondja 
neki a szöveget. Itt eleinte még nem kell technikásan súgni (zöngétle-
nül, azaz halkan, suttogva), ez csak a főpróbáktól válik követelménnyé 
(ilyenkor még csak az a fontos, hogy a színész biztosan meghallja a súgó 
szavát és követhesse őt, miközben már a szerepformáláson dolgozik – így 
automatikusan sajátítja el a szöveget).

Az ügyelő

„Ha a rendező alkotja meg az előadást, ő ad neki életet, akkor az ügyelő 
az, aki vigyáz rá és biztosítja lefolyását annak teljes időtartama alatt. 
Ahogyan a darab közeledik az előadás felé, a rendező kezéből átkerül 
az ügyelő kezébe, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan a szerző kezéből a 
rendező és a színészek kezébe került” – vallja Copeau.
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A próbák alatt az ügyelő a rendező jobb keze (és meghosszabbított 
keze is egyúttal), aki mindent tud az előadásról. Az apparátus minden 
szála az ügyelő kezében fut össze, ő koordinál mindent, művészi és 
műszaki tényezőket egyaránt. Tudja, hogy mely feltételek szükségesek a 
próbához/előadáshoz, és ezekről a feltételekről is tud mindent. Mindent 
tud a színészekről, a technikai munkatársakról, díszletről, jelmezről, 
kellékekről, fénybeállításról, zenéről. Ismeri, az előadás mis en scène-jét, 
a cselekményt, idővel már többé-kevésbé a szöveget is. 

Ő az első, aki az előadás előtt megérkezik a színházba, ellenőrzi, hogy 
a díszletet jól állították-e fel. Egy órával az előadás kezdete előtt ellenőrzi, 
hogy minden színész megérkezett-e, ellenőrzi, hogy az előadást kísérő 
munkatársak (hang- és fénytechnikusok, díszletmunkások, kellékes 
stb.) megérkeztek-e. Ha nem jöttek, pillanatok alatt előteremti őket, 
vagy megszervezi a helyettesítésüket. Az előadás kezdete előtt fél órával 
beszól az öltözőbe: „Első figyelmeztetés: fél óra múlva kezdünk!” Negyed 
órával kezdés előtt beszól az öltözőbe, hogy: „Második figyelmeztetés: 
negyed óra múlva kezdünk!” Öt perccel az előadás kezdete előtt elmondja 
a harmadik figyelmeztetést, ellenőrzi, hogy minden díszletelem, kellék 
a helyén van-e, a fény- és hangtechnikus a készen áll-e, végül szólítja 
a színészeket: „Figyelem, kérek mindenkit a helyére, az előadás elkez-
dődik!” Amikor megbizonyosodott arról, hogy a színészek a helyükre 
álltak, szól a nézőtéri felügyelőknek, hogy beengedhetik a közönséget a 
nézőtérre. Amikor a közönség helyet foglalt, elindítja az előadást (jelt 
ad a díszítőmunkásnak, hogy húzhatja a függönyt, vagy maga húzza szét 
azt, vagy int a fény-, hangtechnikusoknak, hogy indíthatnak). Az előadás 
során végig a kulisszák mögött áll, száz keze van, mindenütt besegít… 
Ahhoz hogy egy ügyelő az egész társulat érdekében hatékony legyen, 
mindenkinek tisztelnie kell őt, és el kell ismerniük autoritását.

Az amatőr társulatokban az ügyelő tevékenysége azonos a rendező-
asszisztens teendői körével.

Az öltöztető

Sok esetben a jelmezt – tévesen – a ruházattal azonosítják. Ez csak hellyel-
közzel van így, mert példának okáért egy női jelmez tartozékai lehetnek: 
harisnya, cipő, melltartó, szoknya, blúz, kardigán, kabát, kalap, kesztyű. 
Ez összesen egy jelmez, amely nyolc darabból áll. (Ha egy előadásban 
nyolc színész játszik, és mindegyiknek csak két jelmeze van, akkor az 
előadás jelmeztára 128 darabból áll.)
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Az öltöztető feladata, hogy gondját viselje a jelmezeknek, azokat a 
megfelelő sorrendben bekészítse – hiszen egy-egy színész gyakran több 
jelmezt visel az előadás során. Segítsen a színésznek azokat felölteni és 
levetni – különös tekintettel az ún. gyors öltözésekre, amikor a színész-
nek pusztán néhány pillanat áll rendelkezésére a kosztümváltáshoz. Az 
öltöztető (szerencsés esetben egy női és egy férfi öltöztető), az előadás 
után elraktározza a jelmezeket, gondot visel azok tisztaságáról (vagy ő 
mossa, ill. mosatja, vagy ügyel arra, hogy ha a színész hazaviszi kimos-
ni, akkor ne felejtse el visszahozni), ha szükséges, akkor előadás előtt 
kivasalja az adott ruhadarabot. Ha kell, megjavítja, megvarrja a sérült 
jelmezeket.

A maszkmester

A színházi maszk – mint már említettük – nem azonos az álarccal. A 
maszk az arc elváltoztatása kozmetikai és fodrászati segédlettel. Tehát a 
maszkmester kozmetikus, sminkmester és fodrász egy személyben.

Az amatőr társulatokban a színészek általában önmagukat sminkelik, 
bár ez nem mindig szerencsés. A maszkmesternek tudnia kell, hogy a 
színészt milyen célból, hogyan és mennyire sminkelje, tudnia kell, hogy 
minden arcot másképp kell árnyalnia, még ha azonos eredményt is kíván. 
A maszkmester dolga a frizura, a paróka, a műbajusz vagy műszakáll 
felerősítése is, az ő dolga a forradások elővarázsolása, a sebhelyek a 
horzsolások, ütésnyomok, karikás szemek, a kivert fogak illúziójának 
megteremtése, valamint az öregítés is. Mindezt olyan ügyesen kell 
megvalósítania, hogy természetesnek hasson (hacsak az előadás stílusa 
nem kívánja másként). És – akárcsak a jelmezeknél is – alapfontosságú, 
hogy a színész jól érezze magát maszkjában. A maszkmester napról napra 
képzőművészeti remekművet teremt egy ember fejéből.

Ez a maszkmester kreatív alkotói munkája, ám ennél prózaibb köte-
lességei is vannak. Amennyiben a társulat ezt megengedheti magának, 
akkor a maszkmester minden szükséges eszközt beszerez feladatának 
ellátásához. Arcfestékeket, latexet, parókákat, műbajuszt stb. Beszerzi 
az arclemosót is. Nála vannak a törölközők, a szappan a hajsütő vas és 
a hajszárító is, ha netalán hajat kellene mosni előadás után. Amellett, 
hogy az előadáshoz előkészíti a színészeket, folyamatosan karban tartja 
eszközeit.
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A kellékes

A kellékes a próbák során figyeli és listába szedi, hogy az előadásban 
milyen kellékekre lesz szükség. Amennyiben a próbákra még nem tudja az 
eredeti kellékeket előteremteni, úgy jelzéskelléket biztosít az akadálymen-
tes munkához (pl. egy puska helyett egy faragott puskát vagy egy botot). 
Nem minden kellék marad meg, amit a próbák folyamán kipróbáltak, így 
előfordul, hogy bizonyos eszközöket törölnie kell a listáról. A végleges 
kelléklista általában csak az összpróbákra alakul ki.

A kelléklista tartalmazza a legapróbb szükséges kelléket is. Az egy szál ci-
garettát, a papírfecnit és a kulcsfontosságú pöszmetet is a kabáton. Mindent, 
ami szükséges az előadásban. Ezeket a kellékes egy dobozban tárolja.

Az előadás előtt (vagy a felvonások közötti szünetben) a kellékes 
minden rekvizitumot rendeltetési helyére rak (például a cigarettatárcát a 
színész barna kabátjának a jobb felső zsebébe, a díszletasztal bal sarkára 
helyezi a vázát, bor helyett áfonyalét tölt az üvegbe).

Amennyiben a kelléket maga a színész viszi majd be a színpadra, 
akkor a kellékes az eszközöket a kellékasztalra helyezi. Ez a színfalak 
mögött egy halványan megvilágított helyen elhelyezett asztal, amelyről 
a színészek színpadra lépés előtt felvehetik a kellékeiket.

Néhány szót a fogyókellékekről. Például: a bor. Egyrészt persze nem 
valódi bor, hanem tea vagy mondjuk áfonyalé, másrészt pedig ezt a „bort” 
az előadás során megisszák. A „bor” fogyókellék, mint ahogy fogyókellék 
az előadás során használatos cigaretta, pogácsa valamint pohár is, amit 
eltörnek, és az asztalterítő is, amit széttépnek. Ezek szerint a kellékes 
az előadást megelőzően beszerzi az összes fogyókelléket is, valamint 
pótolja és megjavítja az esetlegesen hiányzó vagy időközben tönkrement 
kellékeket. A kellékes gondoskodik a kellékek tisztaságáról is.

A hangtechnikus

Általában az előadás szerves része a felvételről elhangzó hangeffektus, 
vagy/és zenei betét. Amennyiben prózai előadásról beszélünk, akkor 
nagyrészt az összpróbák során épül az előadásba a zene. Többnyire a 
rendező végzi el a zenei válogatást, de ezt sok esetben még össze kell 
vágni vagy át kell alakítani. Hasznos, ha már ekkor bekapcsolódhat 
a történetbe a hangtechnikus, azaz a hangmester, aki a válogatást elő 
tudja készíteni az alkalmazásra. Ezt követően a hangtechnikus bejelöli 
a szövegkönyvében a zenei végszavakat, amelyekre az adott felvételt in-
dítania kell (a hangerő fokozatát is lejegyzi). Miután mindezt elvégezte, 
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következik a próba a színészekkel, amelynek során az előadás zenei része 
még sokban csiszolódik a bemutatóig.

Zenés előadás esetében beszélhetünk olyan hangfelvétel alkalma-
zásáról, amely elejétől végéig tartalmazza a betétdalok instrumentális 
(hangszeres) felvételét, ez esetben zenei alapról beszélünk, amelyre a szí-
nészek ráénekelnek. Ezt a zenei alapot vagy más színházaktól szerzi be a 
társulat, vagy egy zenekar feljátssza egy hanghordozóra. A hangtechnikus 
feladatköre itt azzal bővülhet ki, hogy gondot visel a színészek mikro-
fonjáról, annak beállításáról, a hangosítási arányokról.

A hangtechnikusnak akkor a legbonyolultabb feladata, ha élő zenés 
előadásról beszélünk, hiszen itt egyenként, vagy csoportonként kell han-
gosítania a zenekart és a színészeket is. Több mikrofon, esetleg mikroport 
is alkalmazható, amelyeknek beállítása nagyobb szakmai tudást igényel.

Egyértelmű, hogy a hangtechnikusnak legalább alapvető elektrotech-
nikai és akusztikai ismeretekkel kell rendelkeznie, de a jó hangtechnikus 
kreatív alkotótársa a csapatnak, hiszen érzi az előadás dinamikáját, 
ritmusát, zeneiségét, és annak szellemében igen sokban tudja azt gaz-
dagítani, „együtt lüktetni” vele. Mindezek mellett a hangtechnikusnak 
is (mint a társulat minden tagjának) jó improvizációs készséggel kell 
rendelkeznie, műszaki vészhelyzet esetére.

A fénytechnikus

A látvány minden színházi előadás vitathatatlanul elidegeníthetetlen 
eleme. Igen sokban járulhat hozzá az élmény hatásának fokozásához, 
de ennek az ellenkezője is igaz, hiszen a fantáziátlanul vagy rosszul 
megvilágított előadás még a legragyogóbb színészi játék ellenére is lapos, 
unalmas vagy irritáló lehet.

A jó fénytechnikus vagy fénymester, mielőtt munkához látna, először 
megnézi az előadást, engedi, hogy az hasson rá, ezt követően konzultál a 
rendezővel, aki elmondja neki az elképzeléseit. A fénytechnikus tisztában 
van azzal, hogy az adott körülmények között mi az, ami kivitelezhető. Az 
előadást fényekkel árnyalni kell és – minden körülményben – árnyalni 
lehet. A fénytechnikus munkájával az előadás látványtervéhez járul 
hozzá, és munkája egyértelműen képzőművészeti kreativitást igényel. 
Előfordul, hogy a rendező pusztán a kívánt hatást mondja el, és magát a 
fénytervet teljes egészében rábízza technikusra. De előfordul az is, hogy 
az összpróba után a rendezővel közösen (de a színészek nélkül) jelenetről 
jelenetre állítják be a fényeket (megjelölik a fókuszpontokat, beállítják 
a ref lektorokat, kipróbálják a fényerősséget, a színeket, a változásokat), 
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azután általában az ügyelővel „gyalog” végigmennek az előadáson (vagyis 
a rendező a fénytechnikus és az ügyelő a fények kíséretében legyalogolja 
az előadás teljes mis en scène-jét). Ezeket a beállításokat a fénytechnikus 
(a végszavak kiemelésével) lejegyzi a szövegkönyvébe, majd az elkövet-
kező próbán a színészek már „fényben” próbálhatnak.

A fénytechnikus feladata minden előadás előtt a megfelelő helyre állí-
tani a fényforrásokat, felszerelni őket a megfelelő szűrőkkel. A vendégjá-
tékok során a fénytechnikus a rendezővel közösen alkotja meg az előadás 
alkalmi fényverzióját, de úgy, hogy ne csorbuljon annak színvonala.

A díszítőmunkás és a színpadmester

A színpadmester az a személy, aki technikailag a fő felelős az előadásért. 
Ő koordinálja és irányítja az előadás műszaki hátterét. Ő visel gondot 
arra, hogy minden előadáson a díszlet az eredeti állapotában kerüljön 
színpadra, és az ő feladata a díszlet „működtetése” (de sokszor hatásköré-
be tartozik az előadás fénytechnikai és hangtechnikai koordinálása is).

A színpadmester irányítása alatt a díszítőmunkás feladata, hogy a 
díszletekkel és azok változásaival kapcsolatos teendőket elvégezze. Az 
előadás előtt a díszítőmunkás állítja/építi fel a díszletet, majd „lekíséri” 
az előadást, vagyis közben elvégzi a díszlettel kapcsolatos teendőket. Ezt 
teheti függöny mögött, takarásban, vagy a jelenetek közötti szünetben, 
esetleg nyílt színen, amikor mondjuk három másodperc alatt hangta-
lanul átvarázsolja a színpadot. Végül ő az, aki a díszletet „lebontja”, 
elraktározza, és – amennyiben a társulat nem rendelkezik önálló dísz-
letműhelyekkel – a díszítők és a színpadmester feladata, hogy a díszletet 
karbantartsák, javítsák, felújítsák.

A főnök

Ki a főnök? A rendező? A művelődési egyesület elnöke? Az igazgató? 
Mindhárom egy személyben? Reméljük, nem. Korábban beszéltünk a 
színházi demokráciáról és hierarchiáról.

Főnök a rendező. Egy jó rendező tehetséges, köztiszteletnek örvend 
és megbecsült tagja közösségének (mindegy hogy férfi vagy nő, fiatal 
vagy idős). A jó rendezőnek hisznek, véghezviszik utasításait, mindig 
nyitott az építő jellegű kritikára, mindig vevő a kreatív ötletekre, ez nem 
csorbítja autoritását, és a közösségi szellemet erősíti.

Főnök a művelődési egyesület elnöke is. A jó elnök engedi dolgoz-
ni a társulatot, minden feltételt biztosít számukra, ami erejéből telik, 
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nem panaszkodik (ez egyébként mindenki számára aranyszabály), nem 
szól bele abba, amihez nem ért, nem erőlteti, hogy például a lánya (aki 
idősebb, gyenge képességű színész és előnytelen külsejű) játssza Júlia 
szerepét a Rómeó és Júliában. A jó rendező és a jó elnök együtt örül a 
társulat sikereinek, együtt ünnepel velük és büszkélkedik velük, hiszen 
a társulat is olyan, mint egy paci: szereti, ha megvakarják a füle tövét, 
ha dicséreteset tett. 

Főnök a színész munkahelyi igazgatója is. A jó igazgató illetve a jó 
felettes tolerálja, ha az alkalmazottja próbára kéredzkedik. Sőt még a 
bemutatóra is eljön, hoz egy kupa bort a bemutató utáni bográcsosra.

Ez a helyzet ideális. Ilyen nem létezik. De a másik véglet igen. Elő-
fordul, hogy a rendező a művelődési egyesület elnöke is egyben, száz 
éve ül a székében, meggyőződése, hogy pótolhatatlanul sokat tett a 
falu művelődési életében (ami valószínűleg igaz is), hogy a mai napig 
nélkülözhetetlen, mert nem lát utánpótlást. A saját színdarabjaiból 
írt előadásokat játssza a társulat, amely már messze nem érinti meg a 
fiatalabb korosztályt, még ha róluk is szól. A társulat fiatalabb tagjai az 
idősebb generáció gyermekei, akiket zsarolással bírnak rá, hogy eljárja-
nak a próbákra. Az idősebb generációból mindig ugyanazok játsszák a 
főszerepet, és mindig ugyanolyan típusú szerepet kapnak. Az előadások 
(hagyomány ürügyén) már csak százéves rutinból születnek, de minden 
szenvedélytől, alkotói láztól mentesen, futószalagon. De senki sem mer 
szólni, mert ő a falu élő legendája. Mit lehet ilyenkor tenni? Nem tudok 
bölcs lenni. A kis közösség mindig értékesebb a nem létező közösségnél. 
Talán érdemes megpróbálkozni egy ötlettel, vagy párhuzamosan készíteni 
egy kis előadást… Ha egy jó, kreatív és erős közösség lehetősége rejtezik 
a társulatban, akkor ezt kár veszni hagyni – különösen a ránk, délvidé-
kiekre olyannyira jellemző belenyugvással: „Hiszen úgyis kiveszünk.”

A szervező

A társulatok munkájának célja a színházi előadás, amelyhez nélkülöz-
hetetlen a néző jelenléte. Az első előadás, a premier, általában telt házas, 
vagyis nem marad szabad hely a nézőtéren, hiszen az egész együttes ro-
konsága, baráti köre és az állandó színházlátogatók izgalommal készülnek 
rá. Azonban a társulatok célja nem pusztán egyetlen előadás bemutatása. 
Általában minden társulatnak megvan a maga rajongótábora, azonban 
nem szabad megfeledkezni azokról, akiket hosszú és fáradtságos munka 
árán lehet csak „becserkészni” és mozgósítani. Az ilyen nézők dicsérő 
szava sokszor nagyobb sikerélményt nyújt a legnagyobb szaktekintély 
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elismerésénél. Nem minden ember jár el önszántából színházba, sokuk-
nak ösztönzésre van szükségük, érdeklődésüket ügyesen és találékonyan 
kell felcsigázni. Az új színházpártolók szükségességéről, már beszéltünk, 
tudjuk, mennyire fontos új nézőket aktivizálni, akik élni tudnak azokkal 
az értékekkel, amelyeknek a színház közvetítésével juthatnak birtoká-
ba, ezért nélkülözhetetlen a közönségszervezés. A közönségtoborzás 
eszköztára ma már számtalan lehetőséggel bír – a „csalogatástól” (ezt 
a Tanyaszínház előadásai előtt hallhatjuk) a telefonláncon és a kipla-
kátozáson át, egészen a médiában közzétett reklámkampányig. Csak a 
szervező ötletességétől, energiájától (meg persze némi anyagi feltételtől) 
függ, hogy milyen módszerekkel él.

A közönségszervezés mellett a szervező feladata az egyeztetés, vagyis 
az előadások időpontjának meghatározása, lefoglalni a helyszínt, majd 
egyeztetni a dátumot a színészekkel és a munkatársakkal.

A szervező feladatkörébe sorolható a vendégjátékok megszervezése, az 
ezzel járó technikai feltételek egyeztetése, megszervezni a szállítóeszkö-
zöket, az előadásról reklámanyagot küldeni, és elkészíteni a vendégjáték 
költségtervét.

A szervező gyakran a társulat rendezője, színésze, vagy a művelődési 
egyesület alkalmazottja. Sok esetben feladatkörébe tartozik az előadás 
előkészületi munkái során a próbák helyszíneinek lefoglalása, meg-
szervezése, az eszköztár beszerzése, a díszlet és jelmez „legyártásának” 
megszervezése, koordinálása, valamint a „produceri” teendők is (vagyis a 
szükséges anyagiak előteremtése, támogatók megkeresése, vagy a társulat 
vezetője mellett ezek koordinálása).
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Ez a kézikönyv nem recept egy előadás elkészítéséhez, csak egy lehetséges 
útvonal. Igyekeztem az eljárásokat, a bevált módszereket a legegysze-
rűbben, közérthető módon leírni. Olyan tanácsok, tapasztalatok ezek, 
amelyek a színházművészet alapvető működési elvein alapulnak.

Ez a kézikönyv nem merev és megdönthetetlen törvényszerűségek 
gyűjteménye, hanem olyan általános érvényű szabályrendszert próbál 
leírni, amelynek gyakorlati alkalmazása egy jó színházi előadást ered-
ményezhet.

Olyan utakat, választási opciókat kínálunk ezzel, amelyek segítsé-
gével közelebb kerülhetünk a színházi technikák alkalmazásához, de 
az esszenciális színházművészet megértéséhez, megtapasztalásához és 
alkalmazásához is.

Azt, ami a siker megkoronázásához mindezek mellett kell, már nem 
lehet leírni vagy megtanulni. E szikra lehetősége azokban az emberekben 
lakik, akik makacs szerelemmel, odaadással és alázattal viseltetnek a 
színház iránt: a varázslat „színházcsinálókon” múlik.

UTÓSZÓ HELYETT ■
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Készült Patrice Pavis Színházi szótárának, Gabnai Katalin A 
színházi előadások megközelítéséről című írásának és a Wikipédia 
szótárnak a felhasználásával.

 abszurd  Ami ésszerűtlennek, teljesen értelmetlennek, vagy a 

szöveg, esetleg a színpad többi elemével semmiféle 

logikai kapcsolatban nem állónak érzünk. Az eg-

zisztencialista filozófiában abszurd az, ami ésszel 

nem magyarázható meg, és az emberi cselekvés 

mindenféle filozófiai vagy politikai magyarázatának 

ellenáll. Különbséget kell tenni a színház abszurd 

elemei és a kortárs abszurd színház között.

 adaptáció  Egy mű feldolgozása vagy átalakítása egyik műfajból 

a másikba (például regény átalakítása színdarabbá). 

E művelet során a regényt (gyakran az eredetitől 

eltérő) dialógussá és főként színpadi cselekvésekké 

dolgozzuk át. 

 akcentus  Hangsúly, nyomaték. A színházban nem csupán a 

beszédcselekmény során, de a cselekményben, a 

díszletben, jelmezben, egyszóval a színházi előadás 

minden elemében jellemző az akcentus.

 akció  A drámai történés lényege, a szereplők szándékából 

eredő cselekedet. A színpadon a kimondott szó is 

akcióértékű lehet. (G. K.)
 aktualizálás  Régi szöveget a jelen időkre adaptáló művelet, mely 

tekintetbe veszi a kortárs körülményeket, az új kö-

zönség ízlését és a mesének azokat a módosulásait, 

melyeket a társadalom fejlődése tett szükségessé. 

 artikuláció  A hangok képzésének és kiejtésének módja.

 bábjáték  Ősi színjátékos forma, melyben bábok – élő játékosok 

által mozgatott két- vagy háromdimenziós tárgyak – 

jelenítik meg a szereplőket. A keleti kultúrák rituális 

célokat szolgáló bábjátékai a legrégebbiek, de meg 

kell említenünk az árnyjátékot, a pálcákkal moz-

gatott figurákat, a marionett felülről, zsinórokkal 

életre keltett alakjait, s a legújabb, a kesztyűs vagy 

kézi bábjátékot. 

 bohózat  A gegekre, vaskos tréfákra épülő, bohóckodó vígjék, 

de Mauron szerint: „Csak az alacsonyabb rendű ko-

mikum fakaszt szívből jövő kacajt, előkelő változata 
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csupán megmosolytat, s komolysága olykor-olykor 

komorságba hajlik.”

 bonyodalom  A darab azon momentuma (elsősorban a klasszikus 

dramaturgiában), amelyben sűrűsödik a konfliktus, 

és amelyben felerősödik a drámai feszültség. A 

cselekmény még egyáltalán nem látszik kitisztulni, 

újabb és újabb fordulatok lépnek be cselekmény 

folyamatába.

 cselekmény  A cselekményt a szereplők viselkedésének függvényé-

ben kialakuló események egymásutánisága alkotja. 

Konkrét értelemben a színpadon látható átalakulási 

folyamatokat, a színpadi alakok szintjén pedig a 

pszichológiai és morális változásokat befolyásoló té-

nyezőket értjük alatta. Vagyis: a cselekmény történés-, 

illetve eseménysor, amely azt mutatja meg, mit tesznek 

a szereplők szándékaik (akaratuk) megvalósulása ér-

dekében. A dráma cselekményét az állandóan változó 

viszonyok összességgeként vizsgáljuk.

 dialógus  Két vagy több személy által folytatott beszélgetés. 

A dialógus legfontosabb kritériuma az üzenet oda-

vissza áramlása a párbeszédet folytatók közt.

 didascalia  A szerzőnek a drámai szöveg interpretálására vonat-

kozó utasításai.

 dikció  Egy szöveg felmondásának és megkomponálásának 

módja bizonyos gondolati és stílusbeli rendezési 

elv alapján. Prózai vagy lírai szöveg elmondásának 

mikéntje. A szöveg artikulásánál a helyes tempó, 

intonáció (hanglejtés, hanghordozás), illetve tagolás 

művészete.

 dramatizálás  Egy elbeszélő vagy költői szöveg drámai szöveggé való 

átalakítása, illetve valamely adott anyag színpadra 

alkalmazása – adaptálása.

 dramaturg  A görög dramaturgosz szóból ered, jelentése drámai 

szerző.  Manapság a dramaturg szó egy társulat, 

egy rendező irodalmi és színházi szaktanácsadóját, 

illetve az előadás előkészületeiért felelős személyt 

jelöli (segít a szövegválasztásnál, összeollózza az 

előadás szövegét, átírja a szöveget: adaptál, aktuali-

zál, szerepeket összevon, hozzáír, értelmez, elemez, 

kutatásokat végez a művel kapcsolatban, rendezői, 
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színészi, tervezői konzultánsként részt vesz az elő-

adás próbafolyamatában stb.).

 dramaturgia  A nézői figyelem ébrentartásának tudománya, a cse-

lekmény és a színpadi szöveg törvényszerűségeivel 

foglalkozó drámaelméletek gyakorlati rendszere. 

Dramaturgiákról akkor beszélünk, ha egy-egy kor-

szak vagy szerző jellegzetes drámaépítési rendszerét 

mint alkotói módszert vizsgáljuk. (G. K.)
 ellenpont  Az ellenpontozó drámai struktúra olyan tematikus ívek 

vagy színpadi cselekményszálak sorozatát jelenti, 

amelyek a kontraszt elvén kapcsolódnak egymáshoz: 

például egy komikus epizód beszúrása egy javában 

bontakozó tragikus szituációba, vagy a tragikus 

szereplő sorsában megbúvó irónia megmutatása. A 

színházban előszeretettel használják az ellenpont 

idegen eredetű megfelelőjét, azaz a kontrapunktot. 

 epilógus  A darab végén álló összefoglaló szövegrész, amely 

levonja a történetből a következtetéseket, bátorítja 

a nézőket az előadás erkölcsi vagy politikai tanul-

ságainak megfogalmazására.

 expozíció  Bevezetés. A szerző elővezeti a drámai szituáció 

felismeréséhez, valamint a bemutatásra kerülő cse-

lekmény értelmezéséhez szükséges információkat.

 feszültség  Színházi vagy hétköznapi esemény során beálló izgal-

mi állapot, mikor a szereplő(k) szándékát megvalósító 

cselekvés (a cselekvés lehetősége) valamilyen módon 

akadályoztatva van, s ezért a várható akció – mely 

lehet pl. egy döntés, egy csók vagy egy ütés, más 

esetben valamely történés (beomlás, leesés, kiderülés)  

– felfüggesztést szenved, ezért várni kell. (G. K.)
 fordulópont  A darab azon pillanata, amelyben a cselekmény új, 

gyakran várakozásokkal ellentétes fordulatot vesz.

 gesztus  A színész által többnyire szándékosan és ellenőrzötten 

végzett mozdulat, amelyet a szövegtől többé-kevésbé 

függő vagy egy teljesen önálló jelentés érdekében 

alakít ki.

 groteszk Furcsa, karikatúraszerű hatás okán komikus. A gro-

teszk gúnyban nem a tárgytól elválasztva nevetünk 

valamin, hanem azzal együtt, amin gúnyolódunk. 

Olyan hatásjelenség, amelyben szélsőségesen el-
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lentétes hatóelemek (pl. fenséges, torz, tragikus 

és alpárian nevetséges) keveredése a szokatlanság 

erejével kelt komikus hatást.

 irónia  Egy kijelentés akkor ironikus (pl. gúnyos, csúfolódó, 

lekicsinylő, csipkelődő), amikor nyilvánvaló és 

elsődleges jelentésén túl egy mélyebb, eltérő, akár 

ellenkező jelentés is megmutatkozik benne. Bizo-

nyos jelzések többé vagy kevésbé közvetlenül jelzik, 

hogy túl kell lépni a nyilvánvaló jelentésen, és azt 

az ellenkezőjével kell helyettesíteni.

 instrukció  Útbaigazítással, tájékoztatással együtt adott rendelke-

zés, utasítás. Megkülönböztethetünk szerzői utasítá-

sokat (didascalia), valamint rendezői instrukciókat.

 interaktív 
 színház  A színészek és a közönség kölcsönös és aktív rész-

vétele az előadásban. Gyakran együtt alakítják a 

cselekményt. Előfordulhat, hogy a teljes közönség 

bekapcsolódik az előadásba, vagy csak néhány néző 

vesz részt benne.

 interpretáció  Értelmezés. Az olvasónak és a nézőnek a szövegre 

és a színházra irányuló kritikai megközelítése, mely 

elsősorban az értelem és jelentés meghatározásával 

foglalatoskodik. Az előadás „szerzőinek” alkotófo-

lyamatára és a közönség befogadására is vonatkozik.

 intonáció  Hangvétel, hanglejtés, hanghordozás.

 intrika  Olyan drámai cselekmény, mozzanat vagy fordulat, 

amelyet a színjáték egyik szereplője (intrikus) bo-

nyolít, és ami a tragédiában többnyire bukáshoz, a 

vígjátékban pedig a szerencsés megoldáshoz vezet.

 járás  Azon útvonalak, amelyeken át a színészek a játék-

térbe be- illetve kilépnek. Ez történhet a kulisszák 

mögül, ajtókon át, függöny mögül, de lehet, hogy a 

nézőtéren át is vezet egy járás, és adott pillanatban 

egy színész onnan lép a térbe.

 katarzis  Arisztotelész a Poétikában leírja a szenvedélyek meg-

tisztulását, amint az a tragikus hőssel azonosuló 

nézőben végbemegy. Az azonosulással és az eszté-

tikai élvezettel rokonított megtisztulás a színpadi 

illúzió megteremtésével és a képzelet munkájával 

áll összefüggésben. A katarzis a részvét és a félelem 
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által keltett megbolygató érzelem. A felismeréseknek 

köszönhető megtisztulás érzete.

 komédia/vígjáték  A hagyomány szerint a komédia három dologban 

különbözik a tragédiától: szereplői nem nemesi 

származásúak (ez nem feltétlenül igaz – B. B. R.), 
happy enddel végződik (ez sem feltétlenül igaz  – B. 
B. R.) és célja a nevettetés. A vígjáték célja, hogy 

megmosolyogtasson. 

 kompozíció  Szerkezet. A műalkotás felépítése. A színházi elő-

adás minden elemének megkülönböztethetjük a 

saját kompozícióját (szöveg, színészi játék, díszlet, 

jelmez, fény stb.), amely az előadás egészének kom-

pozíciójába illeszkedik

 konfliktus  A konfliktus érdekellentét. Két vagy több szereplő, 

világnézet vagy adott drámai szituációban megnyil-

vánuló viselkedésforma helyezkedik benne szembe 

egymással. Kialakulásának fokozatai: különbség, 

ellentét, válság.

 konfrontáció  Összeütközés. Szembesülés, szembeállítás. Az állás-

pontok éles szembekerülése egymással.

 kontextus  Egy színdarab vagy jelenet kontextusa azon körülmé-

nyek összessége, amelyekbe maga a szöveg ágyazó-

dik, illetve amelyek lehetővé teszik és megkönnyítik 

annak megértését. 

 kulmináció  Tetőpont. Az a pillanat, amelyben az előadás/dráma 

eléri intenzitásának tetőpontját.

 látványszínház  Egy előadásban a látvány és a szcenikai hatás ugyan-

olyan lényeges, mint a mozgás, a koreográfia vagy 

a zenei és hanghatás. Azonban a látványszínházi-

előadás során a vizuális effektusok hangsúlyosabb 

szerephez jutnak, sőt elsősorban ezek képezik az 

előadás gerincét.

 melodramatikus  Az, ami túlzott és szélsőséges érzelmi hatást ered-

ményez a stílusban, színészek játékában vagy a 

rendezésben. Patetikus pillanatokat, érzelmeket 

keltve keresi az azonosulást.

 mimika  A szó elsősorban az arcjátékra vagy az arckifejezésre 

vonatkozik. Ezeknek az arcjátékoknak paraverbális 

szerepük van: vagy kihangsúlyozzák, vagy elidege-

nítik a szóbeli megnyilatkozást.
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 mis en scène  (ejtsd: mizanszen) A színpadon történő eljárások 

összessége. Vagyis, hogy ki, mikor, hova megy, 

mit csinál, és mindez a díszlet, a világítás, a jelmez 

együttesében.

 monodráma  Egyszereplős, de legalábbis egy színész által játszott 

darab (mert a színész több szerepet is alakíthat egy-

szerre).

 monológ  A monológ olyan diskurzus, amelyet valaki magában, 

illetve önmagának mond, amelyben önmagával vi-

tatkozik.

 motiváció  Ösztönzés, indíték, indítóok, hajtóerő. Pszichológiai, 

intellektuális, metafizikai stb. ok, amely a szereplőt 

az általa felvett magatartásra kényszeríti, ösztönzi.

 musical  A színházművészeten belül a zenés színház modernebb 

darabjait foglalja magába, olyan színházművésze-

ti ág, amely egyesíti magában a zene, a tánc és a 

színházi dramatikus elemeket. Kifejezetten szabad 

műfaj, az alkotók által formálható, nincsenek meg-

dönthetetlen formai vagy műfaji szabályai. 

 narrátor  Olyan szereplő, aki a többi alakot vagy a nézőket 

informálja azáltal, hogy eseményeket mond el vagy 

kommentál. Nem szól bele a dráma szövegébe, 

kivéve a prológust és az epilógust és a színpadi 

utasítá sokat.

 opera  Az opera olasz eredetű szó, dalművet jelent (másként: 

dramma per musica). Vokális-hangszeres drámai 

színpadi műfaj, melyben a szerepeket éneklik. A 

kortárs színház ezen formája a szöveg, a zene és a 

rendezés vizuális megoldásainak összehangolására 

törekszik. Az opera természeténél fogva hangtechni-

kai bravúrokra épülő, zenei pátosztól és olykor pazar 

színpadi díszlettől sem mentes műfaj, amelynek zenei 

sajátossága, hogy az operában az énekes színészként 

van jelen. 

 operett  Az operett egy színpadi, zenei műfaj. Mozart nevezte 

el operettnek. Szó szerinti jelentése ’kis opera’ vagy 

’operácska’. Könnyed dallamvilággal átszőtt (sze-

relmi) történet, sok humorral fűszerezve. Témája 

vígjátéki, vidám, komikus, gúnyos elemeket egyaránt 

tartalmazhat. A cselekmény fonala prózai monoló-
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gokban és párbeszédekben bontakozik ki, ezekhez 

kapcsolódnak a zenei tételek és a táncjelenetek, 

amelyek általában kortárs táncokra épülnek.

 paródia  Egy már létező szöveget komikus eszközökkel gu-

nyorosan átalakító darab vagy szövegtöredék.

 pótcselekvés  A színészek által használt (felesleges) cselekvés, 

amely a hiányos vagy nemlétező színpadi jelenlét 

pillanatában jelenik meg, amikor a színész „nem 

tud magával mit kezdeni” a színpadon.

 prológus  Előszó. A darab kezdetét megelőző, tehát az expozíci-

ótól jól elkülönülő rész, amelyben az egyik színész, 

vagy például a narrátor ad némi útbaigazítást a mű 

megértéséhez.

 proszcénium  A színpad előtere, esetenként az előfüggöny és a ze-

nekari árok közötti rész.

 realista előadás  A realista a „természet” hű ábrázolásának követel-

ményeit tükröző szó. A színházi realizmus szándéka, 

hogy a színpadon megkettőzze a valóságot, annak a 

leghűségesebb utánzatát nyújtsa – a naturalizmus rész-

letező aprólékossággal másoló tendenciája nélkül.

 repertoár  Az adott színházban egy szezon alatt vagy bizonyos 

ideig játszott színdarabok összessége.

 rituális játék/
 szertartásjáték   A rítus különleges események kultikus ábrázolása, 

elsősorban a színész szakrális lemeztelenítése, aki 

szorongásait s lelkének legrejtettebb zugait a kol-

lektív megváltás bevallott reményében feltárja a 

néző előtt. Számos rendezés nem más, mint egyfajta 

„színpadi mise”: a színész áldozati rítusa.

 stilizálás   A valóságot egyszerűsített formában, lényegi jellem-

zőire redukálva, túlságos részletezés nélkül bemutató 

eljárás. A stilizálás néhány általános, a fő sémára 

rávilágító, a jelenségek mélyét megragadó szerkezeti 

jellegzetességet emel ki.

 szatíra  Bizonyos társadalmi vagy politikai gyakorlatot, illet ve 

emberi gyarlóságot bíráló színdarab. 

 szerepösszevonás  A dráma két vagy több szereplőjének összevonása a 

cselekmény egyetlen szereplőjének alakjába.

 szituáció  A színpadi cselekmény fizikai tényezői (a mozgás és a 

gesztusok), az adott pillanat külső és belső körülmé-
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nyei, valamint azok viszonyrendszere által meghatá-

rozott helyzet.

 szövegmögöttes  Más szóval alszöveg. Valójában az, ami nincs a szö-

vegben, az értelmét nem mondják ki, de a szöveg 

mégis ezt sugallja, illetve ez az értelem rejtőzik a 

kimondott szavak mögött.

 táncszínház/
 mozgásszínház  A táncszínházi előadásban a cselekményt a színészek/

táncosok koreografált vagy improvizált mozdu-

latsorral mondják el, az ilyen jellegű előadásban 

gyakran nincs beszédcselekmény.

 tragédia  Valamiféle lesújtó, esetleg halálesettel végződő csele-

kedetet bemutató színmű. Arisztotelész szerint: „A 

tragédia tehát komoly, befejezett és meghatározott 

terjedelmű cselekmény utánzása [...] a részvét és a 

félelem felkeltése által éri el az ilyenfajta szenvedé-

lyektől való megszabadulást.”
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A tanácstalanságok orvoslását, az amatőr színjátszó mozgalom életben 
tartását és fejlődését szeretné segíteni a Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet egy – 2008-ban elindított – folyamatos képzési rendszerrel, és a 
képzésekhez kapcsolódó kézikönyvsorozat megjelentetésével. Elsőként 
egy hazai színházi szakembert kértünk fel arra, hogy útmutatást adjon 
amatőrjeinknek. A szerző a szabadkai Népszínház dramaturgjaként és 
a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozóinak zsűritagjaként 
szerzett tapasztalataiból kiindulva nyújt tanácsokat amatőr rendezők 
és színészek részére. Régóta ismeri csoportjainkat, és jól tudja, hogy 
amatőrizmusunk szinte teljes egészében a „realista” színjátszásból él. 
E hagyományos előadáscsinálásról, annak pilléreiről nyújt áttekintő 
képet. Írása elsősorban a rendezőkhöz szól. Nekik kínál támaszt ahhoz, 
hogy végiggondolhassák eddigi, spontán érzésekből fakadó rendezése-
iket, és hogy tudatosíthassák az előadás készítésének egyes lépéseit, de 
a hivatásos színházak életébe is bepillantást enged, olyan részletekre és 
kulisszatitkokra is felhívja a figyelmet, melyekről az amatőrök sokszor 
megfeledkeznek.

A kötettől természetesen teljességet nem várhatunk, hiszen az 
előadáskészítés titkai kimeríthetetlenek. De végigvezetve bennünket a 
darabválasztás és a szövegfeldolgozás szempontjain, valamint a szerepek, 
az emberi viszonyok és a cselekmény kibontásán, számos gyakorlati ta-
nácsot ad a szöveg színpadra állításának átgondoltsága érdekében. Apró 
példákat emel ki, melyekhez mindvégig Örkény István Tóték című művét 
hívja segítségül. Színházi alapfogalmakat ismertet, miközben óva int a 
színház eszközrendszerének következetlen használatától. Térképet rajzol 
a színjátszásról, hogy annak művelői otthonosabban, tudatosabban és 
magabiztosabban mozogjanak sajátos terepükön.

Kívánjuk, hogy sokan csipegessenek haszonnal e kötetből és a sorozat 
következő kiadványaiból.
      A szerkesztő




