
dául a szöveg szerint a rokonok megje-
lenése jelen idejű esemény, a felvonás
adott pontján bekopog az Apa másik
nagynénje, Gizella - Török Katalin - és
férje, Bandi - Barkó György. Vadász a bal
oldali vaságyon, Héjja az asztalnál ül.
Reális szituációban a két szereplő be-
lépését le kellene reagálni, de a két férfi -
az előző összecsapásaikból következően -
olyan állapotba került, hogy képtelenség
visszaköszönni, hellyel kínálni, udvariasan
fogadni az öreg házas-párt. Arról nem is
beszélve, hogy az előző felvonásokban a
rokonok megjelenése már kapott bizonyos
szürreális árnyalatot, tehát nyilvánvaló: azt
a tendenciát kell elmélyíteni. Így hát
Harag Héjját - az előző jelenet indulatában
- eltünteti a bútorok között, Vadászt pedig
arra az ágyra fekteti, amelyen az Apa
anyja halt meg. Az Apa kimerülten
fekszik, amikor bejön a házaspár,
köszönésükre természetesen nincs rea-
gálás, sem udvarias hellyel kínálás, lé-
giesen, mégis öregesen tipegnek be, té-
tován közelítenek az ágyhoz, s mint egy
ravatalnál mondják el panaszaikat, zsör-
tölődésüket, hogy aztán jelenetük végén a
bútorok közül előlépő Fiú széttörje az
álomszerű varázst. A módosított jelenet
megoldását a kezdőpont beállításával
csupán vázolta a rendező, a színészek
magától értetődő természetességgel tették
kerekké az epizódot.

Külön tanulmányt érdemelne az a mód,
ahogy Harag György a színészek-kel
dolgozik. A két fiatalember felvonás eleji
távozása után, de a házat megvásárolni
szándékozó paraszt megérkezése előtt
zaklatott állapotban van a két férfi, mivel
közéjük, elválasztó erőként belépett a Fiú
menyasszonya is. Vadásznak egy
körülbelül húszmondatos monológja van.
Harag azt kívánta, hogy Vadász ne
folyamatosan mondja a monológot, hanem
szedje szét mondatokra, és minden mondat
másra vonatkozzék, más állapotot
tükrözzön. Vadász ezt lejelzi, de láthatólag
nincs az ötlettől elragadtatva, hiszen egy
hatásos megszólalás lehetőségétől üti el a
rendező. Am Harag nem hagy békét neki,
különböző ürügyekkel újra és újra neki-
lendülnek a részletnek, mindaddig, míg
Vadász is ráérez a megoldás számára is
kielégítő, színészileg talán nehezebb, de
igazabb variánsára. Nem veszekedtek, nem
kiabáltak, de a szelíd erőszak győzött.
Nem a színész ellenében, hanem a
színészért, természetesen a darab egysé-
gének érdekében is.

Másképpen dolgozott Harag Pásztor
Jánossal, a Vevő alakítójával. Tőle azt
kérte, hogy kívül-belül mozdíthatatlan-
nak ábrázolja a figurát, olyannak, akinek
hosszú idő kell, míg egy mondatot fel-fog,
de ez a mozdíthatatlanság ugyan-akkor
valami félelmetes erőt is takarjon. A
színész nagydarab, bajuszos férfi. Vállát
kissé felhúzva és megmerevítve, nyakát
enyhén hátraszegve és a válla közé
behúzva egy pillanat alatt hozta a figura
külső megjelenítését, ám a belső nehéz-
kességgel nem boldogult. Minden meg-
szólalása azonnali válasz volt, állandóan
kieresztett nyakának merevsége, könnye-
dén forgatta a fejét, valahányszor körül-
nézett a szobában. Harag gyötörte: csak a
szem lassú mozgásával vagy az egész
törzs elfordításával szemlélődjön, szünet a
válasz előtt és így tovább. Ugyanakkor
Vadászt is instruálta, szinte hergelte, hogy
minél tudálékosabban, nehezítve a Vevő
dolgát mondja a maga szövegét. És a két
színész lassan összecsiszolódott, s már a
kezdeti részpróbán félelmetessé vált a két
ember csendes harca, amelyben az Apát
megalázza ez az eladási aktus, a Vevő
pedig már akkor birtokon belül érzi
magát, amikor a színre lép.

A próba egy parányi, körülbelül 4X 5
méteres szobában, jelzett bútorok között
folyt. Másnap, amikor a nagyjából
bedíszletezett színpadon ismét végig-
mentek a felvonáson, sok minden módo-
sult az előzetesen elképzelthez képest. A
színészek attól, hogy az első két fel-vonás
lendületével futhattak neki a har-
madiknak, számos részletet másként
csináltak, mint ahogy azt az előző nap
kipróbálták. A maguk belső öntörvényű
fejlődése szabta meg játékukat, és sok
apró részlet, ami a próbateremben jónak
tűnt, itt érthetően megváltozott. Harag
György azonban csak akkor állította le a
megváltozott variációkat, amikor azok
ellentétbe kerültek a darab egészéből vagy
az előző jelenetekből következő
tendenciákkal. Hagyta, a színészek tapo-
gatózzanak, kiszabadulva a próbaterem
szűkösségéből, mit lehet csinálni a szín-
padon. S a színészek éltek is a lehetőség-
gel, élvezték a játékot.

Ez a próba a bemutató előtt jó két héttel
volt, tehát egy viszonylag nyitott, sok-felé
fejlődő stádiumában láthattuk a pro-
dukciót. Lehet, hogy a kész előadás csak
nyomait viseli majd a látottaknak. Mégis,
utunk legtanulságosabb és leg-
élvezetesebb élménye volt ez a két próba.

KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR

Színészek fényben
és árnyékban

Equity
A középkori Londonban minden szak-ma
egész utcát foglalt el magának. Ma már
nincs nyergesek, szűcsök, kádárok utcája,
de a hagyomány átnőtt a jelenbe: a
gyémántcsiszolók, az ezüstművesek és az
orvosok külön házsorai a mai Londonban
is megtalálhatók. Arról már nem szól a
fáma, hogyan került a színész-szövetség,
az Equity a drága orvosi magánrendelők
közé.

Az angol Equity sajátossága, hogy
egyben művészeti szövetség és szakszer-
vezet is. Érdekvédelmi munkájának
eredményességét ugyan tagjai sokszor
vitatják: a tőkés gazdaság törvényei
érvényesülnek ebben a szakmában is, ahol
mintegy huszonháromezer művészt
tartanak számon. Az igényekhez képest a
színművész-„túltermelés" három-négy-
szeres, így nem csoda, ha a nehezen ki-
harcolt minimálbér alatta marad a legtöbb
szakma alsó bérszintjének.

Az Equity 1929-ben alakult, de csak
1940-ben lett tagszervezete a Trades
Union Congressnek, az angol szakszer-
vezeti főtanácsnak. Az első tíz évben
inkább szakmai szövetségként működött.

Az Equity történetének sajátos - a
kezdetektől máig jellemző - vonása, hogy
a színészeken kívül tagjai a cirkusz és a
varieté művészei, az operaénekesek és a
táncosok. Így előfordulhat ma is, hogy
egy kardnyelő vagy egy has-táncosnő -
Equity-tagsága révén - színészi feladatot
kap filmben vagy a televízióban.
Ugyanakkor egy friss diplomás színész
három éves színiakadémiával a háta
mögött sem kaphatja meg a szerepet, mert
Equity-tagságáért csak bizonyos időn át
folytatott színházi munka után
folyamodhat.

Az elmúlt évtizedekben az Equity
hatalma jelentősen megnőtt, a Művészeti
Tanáccsal együtt a legnagyobb befolyású
szervezet, hatása mindenre kiterjed, ami
az angol színházi életben történik.

Az Equity fizetett tisztviselőkből és a
tagság köréből választott Tanácsból áll.
Ennek tagjai fizetést nem kapnak. Bár a
Tanácsot évente újraválasztják, bi-



zonyos nevek tartósan szerepelnek; a
tagság többnyire azokat választja meg,
akiknek a neve a legjobban ismert.

A tagság problémáit az Equity-bizalmik
gyűjtik a vezetőségnek. Minden színházi
társulatnál működik bizalmi, s egyebek
között olyan feladata is van, hogy
ellenőrizze a munkaidő betartását. (A
próbák ne legyenek túl hosszúak, az előírt
ebédszünetet a színészek kapják meg.)

Aktuális témákban a Tanács munkabi-
zottságokat hoz létre, melyek néhány
hónapos munka után jelentést és aján-
lásokat tesznek a Tanács asztalára. Mi-
lyenek ezek a témák? A színházi ügy-
nökök magatartása, az Equity változó
felvételi követelményei, a színiakadémiák
helyzete, a színes bőrű tagok panaszai, a
segédszínészek foglalkoztatása a rádió-és
tévétársaságoknál, a regionális kérdések a
skót és walesi színházakban stb.

Az Equity tevékenységének van egy
sajátosan angol problémaköre. Angliában
szüntelenül jönnek-mennek Kanada,
Ausztrália, az Egyesült Államok és más
országok művészei. Ugyanakkor az angol
színházi világban a szakmabeliek hetvenöt
százaléka szerződés vagy rövid megbízatás
híján „pihen", magyarán nincs munkája.
Ezért az Equity szigorúan szabályozza a
más országokból érkező angol anyanyelvű
művészek munkakörülményeit, s
ugyanúgy rövid lejáratú munka-vállalási
engedélyhez köti működésüket, mint
ahogy a szakszervezeti főtanács teszi ezt az
iparban. 1976-ban például az eredeti New
York-i társulat hozta el Londonba a z A
Chorus Line című - mellesleg éppen a
színházi szakma idegtépő kegyetlenségét
részletesen bemutató - musicaljét. Az
Equity - hosszas huzavona után - hat
hónapra engedélyezte az amerikaiak
vendégszereplését, s ennek megfelelően
1977 januárjában angol stáb vette át az
előadást.

Az Equity tagjai keveset tudnak arról,
hogy mi folyik a szövetségben.
Negyedévenként kiadnak ugyan egy érte-
sítőt, de a közbeeső időben csak a szín-
házi szakma félhivatalos lapja, a The Stage,
and Television Today című újság-formátumú
heti kiadvány tájékoztat --művészeti hírek,
pletykák mellett - munkaügyi és egyéb
fejleményekről. Ez a lap az egyetlen,
amelyből valamennyi vidéki színház heti
műsora is megtud-ható. Minden számában
sok színész hirdet és sok hirdetésízű
portrécikk olvas-ható,

Az angol Színházművészeti Szövetség,
az Equity 1974 végén érte el fenn-állása
eddigi legnagyobb eredményét. A színházi
munkáltatók szövetsége az egész színházi
szakma sztrájkját csak úgy tudta elkerülni,
hogy megállapodott velük a fővárosi és
vidéki mini-málbérekben, s ami ennél is
fontosabb, bevezették a színészek
fizetéses szabadságát és táppénzellátását.
Azóta a munka-nélküli színész némi
segélyt is kap, nem többet, mint amennyi
lakása fenn-tartására és saját élelmezésére
nélkülözhetetlenül szükséges.

Színész és ügynök

Az angolszász színházi világ munka-
körülményeiről, anyagi viszonyairól csak
a sztárokkal kapcsolatban szokás írni.
Azoknak a sorsáról, akik a második és a
harmadik vonalban dolgoznak, keveset
tudunk. Miért él és dolgozik az átlagos
angol színész nehéz helyzetben? Az egyik
ok a „túlnépesedés". A pályán
nyilvántartott több mint húszezer szí-
nészből a színházi hálózat, a film, a hir-
detőipar és a tévé legfeljebb ötezret tudna
egy időben annyira foglalkoztatni, hogy
színészi munkájuk biztosítsa meg-
élhetésüket. A másik ok a sajátos szer-
ződtetési rendszer. A legnagyobb állami
társulatok (a Nemzeti és a Shakespeare
Company) is csak viszonylag rövid időre,
nyolc-tíz hónapra szerződtetik színészei-
ket. Ezt a sztárok nem bánják, mert utána
egy hollywoodi filmmel vagy tévé-
sorozattal számolhatnak. A kisebb színé-
szek azonban szinte biztosan állás nélkül
maradnak egy időre.

A harmadik ok: az ügynökrendszer. A
színészi pálya - hosszabb-rövidebb
szerződéses foglalkoztatáson ellenére is -
szabad pályának számít Angliában, a
szabad verseny minden előnyével és
gyötrelmével egyetemben. Munkaadó, ál-
landó, biztos munkahely híján a színész
nem képes elviselni a művészi munka és
az önadminisztrálás együttes terhét. A
színészek igénylik tehát, hogy legyen
valaki, aki azzal foglalkozik, hogy nekik
folyamatosan munkát keres. Az ügynök a
felvállalt színészek gázsijának tíz száza-
lékát megkapja, így közvetlenül érdekelt
ügyfelei folyamatos foglalkoztatottságá-
ban.

A baj az, hogy az ügynöki rendszer
átfogóvá vált. A húszas évek végén ala-
kult meg a színházi ügynökségek szövet-
sége, s kezdetben csak a szakma mintegy
tíz százaléka tartozott hozzájuk. A ma
működő háromszázvalahány ügynökség

néhány színészóriás kivételével gyakor-
latilag az egész színházi szakmát „kezeli".
Ha arra gondolunk, hogy a legtöbb szí-
nésznek csak egy ügynöke van, de min-
den ügynök sok színész életpályáját „bo-
nyolítja", láthatjuk a helyzet fő veszélyét.
Ebben a mechanizmusban nem művész-
pedagógus, hanem üzletember „gazdál-
kodik" a művész életével, tehetségével,
fejlődésével vagy hanyatlásával.

Az ügynök közvetlen anyagi érdekelt-
ségére gondol: nem a tehetség fejleszté-
sével, hanem megfejésével foglalkozik. A
tizenhat élvonalbeli és a nagyszámú, ke-
vésbé elismert fővárosi és vidéki színiis-
kola minden nyáron ontja a friss végző-
söket. Azokat a régi klienseit tehát, akik
nem nagyon kapósak, egyszerűen elha-
nyagolja.

Az Equity egy kimutatása szerint az
1974-ben kezdődött gazdasági válság
előtti időszakban az átlagos férfi színész
évente tizennégy és fél hetet dolgozott
színházban és huszonegy munkanapot
töltött filmezéssel, tévészerepekkel stb.
Ugyanakkor a színésznői átlag: évi tizen-
egy és fél hét színházi munka és hét és fél
napi színészi elfoglaltság más területen.
(Ötezer színész töltötte ki a kérdőíveket.)

Karrier régen és ma

A huszadik század előtt hosszú időbe telt,
míg valaki országos hírre emelkedett s
alig akadt színész, akit hazája határain túl
is ismertek. A múlt század egyik
legnagyobb angol színésze, Henry Irving
évekig éhbérért játszott egy vidéki tár-
sulatnál. Mikor bejutott a skót fővárosba,
Edinburghbe, néhány év alatt négyszáz
szerepet kellett eljátszania. Majdnem
húsz évi megfeszített munka után tekint-
hette magát művészileg és anyagilag
befutottnak.

De még ötven évvel ezelőtt is, John
Gielgud, a nagy Shakespeare-színész - bár
rendkívüli tehetségét azonnal felismerték
- vagy harminc szerepet játszott el s
közben több mint öt év is eltelt, míg
sztárnak tekinthette magát.

A sztárrá válás lehetősége manapság
időben nagyon lerövidült. A Beatles-fiúk
és más rocksztárok esete megmutatta,
hogy nem egy évtized, hanem néhány hét
is elegendő a művészi világhírhez. A
színház ugyan nem produkált ennyire
gyors karriereket, de azért Richard
Burtonnek elég volt három év alatt hét
szerepet eljátszania az ötvenes években,
és máris sztárnak számított.

A befutottak egy ponton különböznek
elődeiktől. Bár változatlanul értékelik a



színház felülmúlhatatlan presztízsértékét,
karrierjük szó szerint aranyat érő szerepeit
a nemzetközi filmpiactól kapják. Az angol
Nemzeti Színház társulatának első Hamlet-
előadását 1963-ban csak huszonhét ízben
láthatta a közönség, mert a cím-szereplő
Peter O'Toole-nak fontosabb volt egy
hollywoodi filmszerep (a Beckett) és a vele
járó milliódolláros gázsi.

Egy filmsztár könnyen megkeres napi
ötezer fontot. (Kétszázezer forint 1978-
ban.) Színházban a legjobb színész a leg-
jobb helyen is hónapokig dolgozik ennyi
pénzért.

A sztárrendszernek szinte születésétől
megvoltak az ellenfelei. De alternatívája
csak azóta van, amióta megszületett az ál-
lami támogatást élvező nagy színházak és
a társadalommal szemben kritikus avant-
garde társulatok hálózata, a „fringe". A
sztárkultuszt nemcsak a technikailag
színvonalas reklámfogásokat alkalmazó
kommersz színházi világ fokozta egész-
ségtelen arányúvá, hanem a kétezer éves
drámaszemlélet is, mely hősöket kívánt és
lelki azonosulást a hősök sorsával. Az
angol dráma új hulláma, Osborne, Arden,
Wesker, Pinter, Beckett és a brechti
dramaturgia az ötvenes évek közepétől
éreztette hatását és bár ezek a színpadi
szerzők soha nem örvendtek általános
népszerűségnek, húsz év alatt mégis
átalakították a drámaírók, a rendezők és
elég jelentős mértékben a nézők
szemléletét s közvetve lényeges színészi
játékstílusváltást is eredményeztek.

A régi angol színészi stílusokról az én
korosztályomnak csak filmélményei van-
nak. Ha Leslie Howardra, a fiatal Laurence
Olivier-re, Noel Cowardra és másokra
gondolunk, bármennyire különböztek
külsőre, mindannyiukra jellemző a
személyes varázs, mágikus vonz-erő,
színpadi hősi kiállás, igen magasfokú
beszédtechhika. Akár az Elfújta a szél
Leslie Howardjára, a Mrs. Miniver Greer
Garsonjára, vagy az V. Henrik Laurence
Olivier-jére gondolunk, valamennyiük
közös vonásaként a „mollban hangzó hő-
siesség" jut eszembe.

A színház a felső tízezer életét mutatta
be a sznob középosztálynak, és ennek
megfelelően ezeknek a rétegeknek a szo-
kásait, etikettjét, nyelvét tükrözte a szí-
nészi játék az utánzásra csábító példázat
erejével, akár bohózatról, akár családi
drámáról, akár történelmi tragédiáról volt
szó.

A háború utáni társadalmi változások, a
Munkáspárt reformjai nyomán átalakuló
ország színpadi tükörképe a „dühös

fiatalok" drámatermése volt. A valóság
megjelenése a színpadon egy időre olyan
avassá és idegenné tette a korábbi finoman
úri játékstílust, hogy még a West End
mindmáig zenés és prózai bohózatokat,
üresen járó, de jól olajozott, szórakoztató
drámai szerkezeteket játszó polgári
színházi gettójában is alkalmazkodni
kellett a változáshoz. A nagy színészek
közül Noel Coward megérezte, hogy nem
tud egy csapásra megváltozni. Azt a
megoldást választotta, hogy 1953-tól
1966-ig egyáltalán nem lépett szín-padra.
John Gielgud, aki harminc éven át
egyfolytában és elismerten a legszebb
dikciójú angol színész volt, a gyötrel-
mesebb útra lépett. Jó néhány csúfos
kudarcba telt, míg leszámolt modoros
ünnepélyességével és megtanulta, hogy az
új idők színésze nem támaszkodhat csupán
a hangjára. Az utóbbi tíz évben új
Gielgudot ismerhettünk meg, aki Peter
Brook rendhagyó Seneca: Oedipus-
rendezésétől kezdve Harold Pinter 1975-
ös Senki f ö l d j é i g jó néhány új és régi
darabban bizonyította: érzi, mit kíván az
új stílus.

Életközelben
De hát milyen az új színészi játékstílus?
Az új darabok az élet valódi helyzeteit
tárták a színházi néző elé, Anglia több-
ségének, a dolgozó embereknek, sőt a
munkásoknak a problémáival. Elég, ha
néhány itthon is jól ismert angol színész,
például Tom Courtenay szomorú, élettől
próbált arcára, Albert Finney robusztus
népiességére, Rita Tushingham gyárak
árnyékában felnőtt törékeny, sápadt
alakjára, Glenda Jackson férfiasan ke-
mény, új típusú nőfiguráira gondolunk,
szembeötlő, milyen más világot hoznak
magukkal a színpadra. Megjelenésükkel a
kifogástalanul vasalt, az utolsó kellékig
skatulyából kihúzott hamisság tűnt el. A
polgári semmitmondás azonban válto-
zatlanul jól megél a West Enden, de
formájában az is közelebb áll egy valódi
világhoz. A régi típusú színészek is
újratermelődnek. Az Angyal-filmekből
ismert Roger Moore külsőleg semmiben
sem különbözik a harmincas évek úrifiú
színészeitől, még abban sem, ahogy egy
jól irányzott ökölcsapás után megigazítja a
nyakkendőjét vagy lepöccent egy
porszemet a nadrágjáról. De az arisztok-
ratikus és nagypolgári hagyomány mellett
már letörölhetetlenül ott vannak a realista,
igazi hétköznapokat megelevenítő
színészek, akik bátran szakítva az oxfordi
kiejtés egykor nélkülözhetetlen

színészi eszközével, tájszólásban, vidéki-
esen beszélnek, vagy éppen úgy, ahogy a
londoni munkás.

Arra, hogy az angol színésznek a be-
szélni tudáson kívül mi mindenhez kell
még értenie, manapság nem elég csak a
Brook-féle Szentivánéji á l om Pesten is
sokat tárgyalt akrobatikus szellemére
gondolnunk. Mert ma már a városok
peremén, vidékről vidékre vándorló
„fringe" társulatok színészei is, akik
rendszeresen szűz közönségnek játszanak,
valamennyien értenek egy-két hang-
szerhez, tudnak énekelni, táncolni, bo-
hóctréfát előadni, barátkozni, igazi pár-
beszédet folytatni a közönséggel. A szín-
házat eddig elkerülő közegben mozogva
gyakran élnek, jó érzékkel, a „music hall"

eszközeivel is. Ezek a színészek
művészileg és politikailag egyaránt szem-
benállnak mind a kommersz, mind az
állami támogatást élvező színházi háló-
zattal. Vannak esetek, amikor ezeknek a
társulatoknak a művészei nem is érik el a
„hivatalos" színház szintjét, de nagyon
sokszor érdekesebbet és főleg értékeseb-
bet produkálnak, mint a nagy színházak.

Sok más országgal ellentétben Angliá-
ban a „hivatalos" színház nem jelent
egyben hivatásosat is. Mint ahogy a
„fringe" társulatok színészei sem azono-
síthatók az amatőrmozgalommal. A két
színházi világ között más a határvonal. A
„hivatalos" színházak - még ellenzéki,
politikus produkcióikkal is részei a pol-
gári Angliának. A „fringe" társulatok
színészei viszont - még akkor is, ha nem
tagjai valamely baloldali, forradalmi moz-
galomnak - a fennálló társadalmi renden
kívül vagy azzal szemben foglalnak helyet.

A nagy állami társulatok, a Nemzeti
Színház, a Királyi Shakespeare Társulat
és a Royal Court érdeme az utóbbi
évtizedek stílusváltásában elvitathatatlan.
Ezek a színházak adtak otthont az új
drámának s nekik köszönhető, hogy ma
már az angol színészetről nem sima
modorú, elegáns szépfiúk jutnak a néző
eszébe, hanem az élet legváltozatosabb
helyzeteiben előforduló mindenféle em-
beri kapcsolat, sok-sok emberi arc.


