
Ifjúsági Színház Légy jó mindhalálig-elő-
adása - Both Béla rendezésében - vált ki
195 2-ben némiképp keresettnek ható po-
lémiát).

Ami pedig a színházak játékrendjét - s
jelentős mértékben a hagyományokhoz
fűződő viszonyt - illeti: az a bizonyos
ajánlólista - 1947 elejéről - nem vesztette
érvényét. A hazai s a világirodalmi
klasszikusok műsoron vannak. Am köz-
ismert például, hogy Madáchtól A z ember
tragédiája csak az 1955. január 7-i új
betanulásban került színre ismét, Gellért
Endre, Major Tamás és Marton Endre
közös rendezéseként: Lukács György 195
5-ős tanulmánya próbálta „indokol-ni" a
késlekedést, ugyanis Lukács nem
módosította véleményét, ő továbbra is
elhibázott eszmeiségű-dramaturgiájú
műnek tekintette a Tragédiát, melynek
korábbi - főként a múlt rendszerben aratott
- sikereit az előadások illusztratív-
látványos jellegével hozta kapcsolatba.

A „nyugatinak" számító klasszikusok
vagy akár élő szerzők valamelyest hát-
térbe szorultak - nyilvánvalóan a hideg-
háborús viszonyok folytán, bár még így is
alig megmagyarázható módon -; például
Sartre csak 1956 elején és tavaszán jutott
újra színpadhoz; Molnár Ferenc - az
Olympiával - 1956 októberében vált
megint szalonképessé (a Petőfi Színház-
ban). Elgondolkodtató az olyan darabok
sorsa is, mint az Éjjeli menedékhely. 1956
tavaszán rendezte meg Bozóky István a
Madách Színházban, és mintha Doszto-
jevszkij, sőt Csehov is nehezen törne utat:
1954 bizonyos mértékig korszerűbb
értékfelfogása kellett ahhoz, hogy új be-
tanulásban Horvai István a Három nő-vért
színre vihesse ugyanott.

Számos - változatos értékrendet tükröző
- orosz és szovjet darab szerepelt
színházaink műsorán az ötvenes évek első
felében. Ezeknek az előadásoknak a
pozitív hozadéka kétségbevonhatatlan, de
az átvett értékekkel való gazdálkodás
nem volt kiegyenlített.

Shakespeare bizonyult ekkoriban is a
leghatékonyabb értéktényezőnek: a
Nemzetiben Gellért és Major, Nádasdy
Kálmán, a Madáchban Pártos Géza ren-
dezései fémjelezték a magyar színház-
művészet legjobb lehetőségeit.

S persze az új drámák, amelyek - a nagy
erőfeszítéseket megkoronázva -
mégiscsak létrejöttek, jelentős előadáso-
kat ösztönöztek. Mindenekelőtt Illyés
művei: A z ozorai példa (195 2), a Dózsa
György (1956), aztán - például - Déry
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Talpsimogatója (1954), Urbán Ernő bátor
és szellemes - az adott korszak politikai
„hátszelét" is okosan kihasználó - Ubor-
kafája (1953), Karinthy Ferenc történelmi
leltárt sugalló Ezer éve (1955), valamint
Németh László Galileije (1956), amely-
nek október 20-i bemutatóján - a Katona
József Színházban - a szerző - keserűsé-
gében is tisztességes - önvallomását a
tapsok olykor rendszerellenes tüntetéssé
igyekeztek torzítani. (A Bánk bán nemzeti
önérzetet sugalló egyes részletei sem
kerülték el ezt a sorsot - bár más vetü-
letben, s az autarchikus politikai elv, a
bukott szabadságmozgalmainkban is
győzelmeket láttató történelemfelfogás, a
béke frontján „nem rés, de erős bástya"
fellengzős önértékelésének kudarcaként
is.) Sarkadi Imre drámaírói kibontakozása
volt ennek a korszaknak a legszebb
meglepetése, egyszersmind igazolása (Út
a tanyákról - 1952, Szeptember - 1955 ;
Horvai, a Madách Színház műhelyében).
Mellette Hubay Miklós jelentkezése ér-
demel szót (Egy magyar nyár - 1954).
Ezekben a teljesítményekben a magyar
drámairodalom a hazai irodalom átlaga
fölé tudott nőni, egyszersmind a színház-
művészetet is visszatartotta a hierarchia
lefelé vezető fokaitól. A már említett ki-
tűnő rendezők - s mások - oldalán a szí-
nészek voltak az 1949-1956 közötti sza-
kasz hősei. Különféle nemzedékek érle-
lődtek egymás szintjére; Major Tamás,
Somlay, Bessenyei Ferenc, Básti, Pécsi
Sándor, Ladányi Ferenc, Lukács Margit,
Szörényi Éva, Horváth Teri, Tolnay Klári,
Sulyok Mária, Szirtes Ádám, Darvas Iván,
Soós Imre, Molnár Tibor, Gábor Miklós,
Mészáros Ági - hosszan folytathatnók -
egy tékozlóan gazdag színészet aranykorát
juttatják eszünkbe.

Nemzetközi anyagcserének, szakmai
tapasztalatok frissítésének lehetősége alig
nyílott. Miként az irodalom területén sem:
Sarkadi jellemző módon panaszkodik
1956 tavaszán, francia útján kelt
jegyzeteiben arról, hogy Shakespeare
magyar kiadásaival, fordításával méltán
büszkélkedhetik ugyan a nyugati érdek-
lődő előtt, de már tíz éve nem tudjuk, mi
történt a kortárs angol irodalomban.

Ám irodalmunk így is vezető ágazat
maradt a hivatalos művelődéspolitikai
értékrendben. A közvetlenebb tömegha-
tású művészeti ágak mezőnyéből a film
útja ívelt a legmeredekebben, s a néha
lebecsült társművészet végképp kisza-
badult a színházművészet gyámsága alól.

(Befejezése a következő számunkban)

RÓNA KATALIN

A színész hangszere
a beszéd

Beszélgetés Simon Zsuzsával

Színésznőként, rendezőként kezdte pá-
lyáját. Nevéhez mégis elsősorban a szí-
nészoktatás kötődik. Harmincnégy esz-
tendeje tanít a főiskolán, közben egy ideig
főigazgatóként is tevékenykedett. Simon
Zsuzsa nevét volt tanítványai, ahogy ő
mondja: gyermekei szeretettel és
tisztelettel ejtik. Talán nincs is olyan
egykori hallgatója, aki, akár magánbe-
szélgetés során, ne mondaná el, ne emle-
getné, hogy Simon Zsuzsa osztályába járt
a főiskolán. Volt tanítványai fölkeresik
tanácsokért, levelezése tanúskodik arról,
hogy a vidékre kerültek nemegyszer ily
módon kérnek ötleteket, tanácsokat egy-
egy szerephez, pályájuk alakításához. S a
kapcsolat tanár és tanítvány közt már csak
azért sem szakadhat meg, mert Simon
Zsuzsa új diákjaival el-ellátogat a vidéki
színházakba. Meg-keresi végzett
növendékeit, imigyen is figyelemmel
kísérve életüket, egyúttal a kezdőket
megismerteti a jövő feladataival,
lehetőségeivel.

- Rendkívül fontosnak tartom, hogy a
leendő színészek már jó előre megismer-
kedjenek a színészélet általános helyze-
tével, a feladatokkal, a lehetőségekkel.
Annál is inkább, mert többségük a főis-
kola elvégzése után egészen más hely-
zetbe kerül, mint amit megszokott. A fő-
iskolán természetesnek veszik, hogy reg-
gel nyolctól este tízig dolgoznak, tanul-
nak, próbálnak, s eközben a bentlakók-nak
nincs gondjuk lakásra, háztartásra.
Megszokják, hogy minden hallgató meg-
kapja a maga nagyszerű feladatát a vizs-
gaelőadáson, hiszen alkatuk szerint ál-
lítjuk össze a vizsga anyagát. Az élet
azonban egészen más : nem beszélek most
a budapestiek rohanásáról, inkább arról,
hogy vidéken, ahol van színészház, ott
többé-kevésbé a lakásprobléma megol-
dódik. De akkor még hátra van az élet-
forma kialakítása. Még az is gyakran elő-
fordul, hogy új szerep híján a színész, aki
este színpadon van, nem nagyon tud mit
kezdeni a hirtelen rászakadt szabad idővel.
Máskor a próba és a tájolásra indulás
között annyi ideje sincs, hogy
megebédeljen, éjszaka pedig, amikor
visszaérkezik, a büfében vagy a klubban



négyszemközt
már csak italt mérnek. És akkor csodál-
koznak, hogy a színész iszik ... No és a
szakmai gondok: sokszor egy-egy dip-
lomás színészt színháza évekig arra kár-
hoztat, hogy egészen kis, néhány mondatos
szerepeket játsszon. Én tudom, hogy erre is
szükség van, de a színész ettől előbb-utóbb
elkeseredetté, görcsössé válik. És ezen
nem is lehet csodálkozni.

- Sok a színész vagy kevés - ebben a kér-
désben nem tud megegyezni a szakma. Van,
aki állítja, hagy nagy a színésztúltermelés,
ugyanakkor egyes, elsősorban vidéki színházak
még több és több színészt követelnek.

- Ehhez, amikor elindítunk egy évfo-
lyamot, azt kellene tudnunk, hogy négy év
múlva hány színház lesz az országban,
hány színészre lesz szükség. Ahogy min-
den más pályán komoly fölmérések ké-
szülnek, úgy kellene nekünk is ismerni a
jövő igényeit. De ezt nem tudjuk elérni
évtizedek óta. Es azt is tudomásul kell
venni, hogy a főiskola művészileg nevel
utánpótlást, de szerepkörileg nem. Tehát a
színházvezetőknek kell nagy gonddal,
előrelátóan és tapintattal átirányítani
színészeiket a középkorú és idős szerep-
körre. A főiskola feladata a színészután-
pótlás, de nem pótolhatja rögtön a kö-
rünkből, sajnos, egyre több eltávozott idős
művészt. Ez a színházak egyik fontos és
felelősségteljes feladata.

Mi a véleménye az amatőrizmusról?
Nagyon jó magyar szó a műkedvelő.

Igazán lényegesnek tartom az amatőriz-
must, ha arról van szó, hogy ettől szere-tik
művelői a művészetet. Ám, ha ennyi-re
összekeveredik a profizmussal, mint
mostanában nálunk, állítom, hogy negatív
hatása is van. Ugyanis leszállítja az
igényeket. Még a főiskolán is érezteti ez a
szellem a hatását: kevesebben jelent-
keznek, hiszen, ha amatőrként is lehet
érvényesülni, minek tanulni.

Tanítványaival kapcsolata a barátságon és
az őszinteségen alapul. (Úgy mondják, szigorú
tanár. Ám, ez általános megfigyelés: a
hallgatók mindenütt szeretik azokat a peda-
gógusokat, akik ugyan szigorúak, de nemcsak
követelnek, hanem adnak is.

-- Kétségtelenül úgy mondják, hogy a
főiskolán a legszigorúbb tanárok közé
tartozom. Nagyon magasak a követel-
ményeim. Az igazsághoz azonban az is
hozzátartozik, hogy amikor új osztályt
indítok, és először megyek be az órára,
elfogódott vagyok és félek. Hallgatóim
sem drukkolnak jobban, mint én. Ilyen-kor
az ember sok mindent hajlandó kom-
penzálni, és magától idegen magatartást
fölvenni. Én is kompenzálok, és ezt meg

is mondom. Úgy igyekszem föloldani az
első feszült pillanatokat, hogy már isme-
rek mindenkit.

Ezt hogy csinálja?
Tulajdonképpen nagyon egyszerűen.

Nyáron, amikor a felvételik után kialakult
az osztálynévsor, magamhoz veszem
leendő tanítványaim fényképét, adatait,
életrajzát, és megtanulom. Így aztán,
amikor összekerülünk, mindenkit ismerek
arcról és névről, tudom, milye-nek a
körülményei, mennyire van szüksége a
segítségemre a nyugodt munkához.

Ez biztosan feloldja az első nehéz perceket.
Mit ért azon, hogy magasak, a követelményei ?

-- Elsősorban a színészetikára gondolok.
Már az első alkalommal el szoktam
mondani, hogy nem vagyunk "bohémek".
Nem késünk a próbáról, előadás előtt egy
órával megjelenünk a színházban.
Szöveget pontosan tanulunk, nem a súgóra
támaszkodunk.

- Ezeket a magas követelményeket, úgy ér-
zem, minimális követelményként kellene a
szakmában fölfogni. Tulajdonképpen hogyan
fogalmazná meg a színészhivatás feladatát?

- Nagyon sokat foglalkoztam azzal a
gondolattal, hogy a színészetet misztifi-
káljuk. Még Sztanyiszlavszkij is úgy be-
szélt erről, hogy a színészt megszállja az
ihlet, de nem mindig. Izgatott a kérdés,
hogyan lehet a színészi alkotómunkát
tudományosan megközelíteni. Úgy gon-
dolom, hogy a mi hivatásunkhoz a pszi-
chológia áll a legközelebb. Sok-sok évi
tanulás eredményeként megpróbáltam
megfelelő tapasztalatait és tanításait a
színészetre alkalmazni. Megpróbálom egy
mondatban megfogalmazni a színészet
lényegét: más ember szituációjában,
lelkiállapotában, jelleme szerint gondol-
kozunk és cselekszünk, logikusan. Á sze-
repet mindig nagyon alaposan kell ele-
mezni. Á szituációt megadja az író, elemzi
a rendező. A színész feladata megismerni
a jellemet, de ehhez már bizonyos
emberismeretre van szükség. És itt lép
előtérbe a pszichológia. Éppúgy, ahogy a
magatartás kialakításához is rengeteg
támpontot ad Általában nem nagyon
hiszek a behaviourizmusban, de itt az is
segítséget jelent. Elolvastam Buda Béla
Az empátia című könyvét, igen sokat ta-
nultam belőle, és gyakorlatokat állítottam
össze alkalmazására. Nagyon fontosnak
érzem ezt a felvételi szempontjából is.

-- Hogy érti ezt?
-- A felvételin, ha meg akarjuk állapítani

azt, hogy alkalmas-e színészi pályára

a fiatal, két dolgot kell figyelnünk és
megkülönböztetnünk: az adottságot és a
képességet. Az adottság körébe tartozik,
ami a felvételiző sajátja: a beszéd, a hallás,
a mozgás, a külső megjelenés. A képesség,
amely egyébként fejleszthető, az
empatikus, a beleélő képesség és a kon-
centrációs készség.

-- A koncentráció kérdéséhez tartozik, hogy
Simon Zsuzsa - ezt gyakran emlegeti -,
pedagógusként arra a legbüszkébb, hogy minden
színészi görcsöt fel tud oldani.
 Igen. Az első kérdés: mikor görcsös a

színész? Ha szorong, ha rossz a szín-padi
közérzete. Menjünk tovább. Az elő-adáson
mitől szorong? Eszébe jut a rendező
valamilyen figyelmeztetése, nem teljesen
megoldott az instrukciója, szereti a
szerepet vagy sem, arra gondol, hogy ki ül
aznap este a nézőtéren. S máris ki-alakul a
stresszállapot. Hogyan teheti magát túl
ezen a színész? Megtanul koncentrálni. Ezt
én a következő példával szoktam
tanítványaimnak illusztrálni: Romeo
átugrik Capuleték kerítésén, és arra
gondol, hogy megszökik Mercutio és
Benvolio elől, megkeresi Júliát No, meg
arra, hogy mi lesz, ha meglátják. Ekkor a
tőréhez nyúl. Ez a logikus cselekvés. Ezért
sem értek egyet azzal, hogy mimikát és
gesztust külön kell tanulni. A kettő nem
választható el egymástól. Ha az ember
logikusan gondolkodik, logikusan is
cselekszik. Es a mi feladatunk, hogy erre
dolgozzunk ki gyakorlatokat, s ha ezt a
koncentrálóképességet elsajátítottuk, máris
megszűnnek az úgynevezett színészi
görcsök.
 Hogyan alakul egy főiskolai nap ?
 Az első két óra a mozgásé, a táncé, a

művészi tornáé, az akrobatikáé, a vívásé, a
lovaglásé. Délelőttönként ezt követi az
elméleti oktatás, a világirodalom, a
drámatörténet, az esztétika, a marxizmus,
a. verstan, a hangképzés, a zeneelmélet, a
művészettörténet, a pszichológia, a
logopédia, akinek szüksége van rá, és a
jelmeztörténet. Emellett idegen-nyelv-
oktatás is folyik. Azt tanácsolom
hallgatóimnak, bár ez a nyelvtanárok
körében nagy ellenérzést vált ki, hogy
minden évben más nyelvvel foglalkozza-
nak. Ugyanis csak a főiskolai évek nem
alkalmasak egyetlen idegen nyelv tökéletes
elsajátítására sem, viszont így legalább jól
tudnák kimondani az idegen szavakat és a
szerepneveket.

- Kétségtelenül megfontolandó ötlet, hiszen
néha rossz hallgatni, milyen nehézkesen
hangzanak, csikorognak a színpadon az idegen
megszólítások, névhasználatok.



- Délután következik a gyakorlat. He-ti
kilenc óra van a színészmesterségre, ebből
hat prózai és három zenés. Az osz-
tályomban a zenés színészetet is magam
tanítom. Hat óra van a színpadi beszédre.
Este nyolc órától nyitva vannak az osz-
tálytermek, és ilyenkor kerül sor a fel-
adott darabrészletek próbájára.

- Hogyan teremti meg a színészmesterség
alapjait? Mi az, amivel az első időszakban
rávezeti tanítványait a színészetre?

- Egy negyed évig, mint már mondtam,
csak koncentrálni tanítok. Megtanítom,
hogy nem szavakat kell játszani, mert az
csupán illusztrálás. Foglalkozunk az
improvizálással, az önkéntelen és szán-
dékos figyelemmel, a megfigyeléssel, a
reproduktív és az alkotó képzelettel, a
színész gondolatműködésével, a színpadon
helyzetgyakorlatokat próbálunk,
tömegetűdöket. Foglalkozunk a színpadi
magány megteremtésével, a ritmussal, a
zenés koncentrációgyakorlatokkal.

- Úgy tudom, a főiskolának új programot
kellett készítenie, és a programjavaslatban
Simon Zsuzsának fontos szerepe van.

- Eddig is lefektettük, hogy melyik fél-
évben mit tanítunk, de most a régi be-vált
módszereket igyekszünk újakkal bővíteni.
Arra gondolok például, hogy a
Sztanyiszlavszkij-féle helyzetgyakorlatok
igen jók, de fel kell használnunk a modern
színház és a színészoktatás újabb
eredményeit is. Most pszichológiai gya-
korlatokat is kidolgozunk. z a véle-
ményem, de ebben csak Horvai István
támogatott, hogy jó lenne, és szeretném is
kikísérletezni, ha a hallgatók csak a ne-
gyedik évben kezdenének a színházakban
dolgozni. Ugyanis az a tapasztalatom,
hogy ilyenkor fellazul a fegyelem. Nincs
idő többé mozgásgyakorlatra, beszéd-,
énekgyakorlásra, hiszen a főiskolások-nak
értelemszerűen nemcsak este hat után kell
a színházban lenniök, hanem délelőtt a
próbákon is.

 A színházi előadásokat figyelve a leg-
súlyosabb problémát a beszédben látom. Sok
színész kifejezetten csúnyán artikulál, rosszul,
értelmetlenül és érthetetlenül beszél.
Az egyik legnagyobb probléma az

oktatásban a beszéd. Én még sohasem
láttam olyan zongoraművészt, aki hibásan
ütögeti a billentyűket. Á színésznek a
beszéd a hangszere. Ha hangsúlyozása, lé-
legzése, artikulálása nem helyes, nem
érthető - nem lehet jó színész. Sokszor
elhangzott már, hogy az sem jó, ha a
színész teljesen sterilen beszél. Lehet,
hogy így van, de én nem szeretem, hogy a
rossz, a helytelen beszéd a divat. Nem

szabad a hibából divatot, erényt csinálni.
Én olyat még egyetlen, határainkon túli
országban sem tapasztaltam, hogy a színé-
szek és általában az emberek ne tudják tö-
kéletesen saját anyanyelvüket. Gyakran el
szoktam mondani, ha a beszédről vitatko-
zunk, hogy annak idején egy leendő szí-
nész, nem maradt fenn a neve, beugrott
egy szerepbe. z első mondata Hegedűs
Gyulához így hangzott: Miért nem ül le?
Olyan hangsúllyal tette föl a kérdést, hogy
Hegedűs Gyula kilépve szerepéből így
válaszolt: Mert nem ülök fel. Nagyon
szeretnék fegyvertársakat találni a szép
beszéd kultiválására. Valószínűleg már az
óvodában kellene megkezdeni a szép,
helyes beszéd oktatását.

- Nagyon jó lenne, ha segítene tenni vala-mit
annak érdekében, hogy már kisgyermek-kortól
a szép és főként helyes beszédet oktatnák. Mert
a főiskola ebből a szempontból már az utolsó
utáni pillanat. Most azonban szeretném, ha
másról is beszélnénk. Mi a véleménye az egyre
nagyobb lángokat vető színész-rendező
vitáról?

- Erre legszívesebben Karinthy szavaival
válaszolok : „Ki kérdezett ?"

- Lehet, hogy eddig senki sem kérdezte, de
úgy érzem, hogy ez a vita most már olyan viha-
rokat kavart, olyan szenvedélyeket korbácsolt
föl, hogy egyetlen, a színházzal kapcsolatos
beszélgetésben sem kerülhető meg.

- Nekem személy szerint nem volt al-
kalmam egyetlen fiatal rendezővel sem
együtt dolgozni, nincs közvetlen tapasz-
talatom. A hiba, úgy érzem, nem a tehet-
ségben, hanem a módszerben van. A szí-
nészekkel való bánás módszerével. A tü-
relem hiányzik. A színésznek jól kell
éreznie magát a színházban, jó közérze-
tének kell lennie, de ha valami gondja
van, mondja meg, mégpedig a színházban.
A rendezőnek sok munka árán ki kell
dolgoznia a maga koncepcióját, de a
színész nem lehet ellenfél. Hiszen a szí-
nészen keresztül valósul meg minden
rendezői elképzelés. A színész éli végig a
más ember sorsát. Ez csodálatos dolog, és
ezt az élményt nem szabad elvenni tőle. Ez
ma már olyan bonyolult téma, amely-ről
egy másik alkalommal kellene beszélni. E
helyütt már nemigen van hely és idő
elemzően, mindkét fél oldaláról tár-
gyilagosan hozzászólni a vitához. Így én
csak a színészek - majdnem általánosnak
mondható - rossz közérzetére utalok.
Lehet, talán elfogultan is közeledem a
kérdéshez, de mentségem, hogy nem egy
igen tehetséges, volt tanítványom is kö-
zéjük tartozik. De keserűséggel tölt el
néhány kiváló középkorú és idősebb mű-

vész nyilatkozata is. Úgy gondolom, ér-
tőbben kellene figyelni rájuk, és nem vol-
na szabad azzal a közhellyel elhárítani az
illetékesek figyelmét, hogy a színész min-
dig elégedetlen. Igaza volt Huszti Péter-
nek Nagy Péter: Az én színházam című
televíziós műsorában, amikor azt mondta:
nem a kamerák előtt kell megvitatni a
színészek és a színházak jelenlegi helyze-
tét, hanem talán a Szövetségben magunk
között, őszintén és körültekintően. Még
csak annyit, hogy én nem értek egyet
azokkal a nyilatkozatokkal - például épp a
SZÍNHÁZ egyik nem régi számában -,
hogy a színész feladata: ellentmondás
nélkül, „alázatosan" szolgálni a rendezőt.
Meg vagyok győződve arról, hogy egy jó
színházi előadás kizárólag jó lég-körben,
jó művészekkel (színész, rendező,
díszlettervező, világosító, műszak stb.)
jöhet létre. Es erre nálunk igenis van
lehetőség. Rengeteg tehetséges szín-
házművészünk van. Talán, és ez is lehet a
rossz közérzet egyik tényezője, több, mint
amennyire szükség van.

Gyakran tűnődöm azon, hogy azok a
rendezők, akik oly hittel, és szinte már-
már minden más rendezői mondanivalót
háttérbe szorítva harcolnak kitartóan a
hatalom ellen, miért tartanak igényt a
színházi munkában úgyszólván abszolút
hatalomra?!
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