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SZÍNHÁZI POFON
Körkérdés az erőszakról a próbafolyamatban

Egy mára már szerencsére elhalványult Facebook-vita, amelyben az „ordibálás-
ról” mint legitim, majd próba után nyomban elfelejtett/megbocsátott instruálási 
formáról szólt, indította a lap szerkesztőit arra, hogy alkotókat kérdezzen meg 
az erőszak jelenlétéről a próbafolyamatban. Az alábbi kérdéseket tettük fel:

1. Hogyan kezeli a stresszt a próbafolyamatban rendezőként?
2. Mennyire engedhető meg ennek során az indulat szabadjára engedése 

a munkatársakkal, technikusokkal, színészekkel és másokkal szemben?
3. Hogy beszéljen a színésszel a rendező, hol a határ, mi engedhető meg, 

és mi nem a próbafolyamatban?
4. Mi akadályozza a közös munkát, és mi segíti azt?

Az alábbiakban villáminterjúk olvashatók SCHILLING ÁRPÁDdal, ALFÖLDI 
RÓBERTtel, MUNDRUCZÓ KORNÉLlal, IFJ. VIDNYÁNSZKY ATTILÁval és BALÁZS 
ZOLTÁNnal. A villáminterjúkat készítette és szerkesztette KOVÁCS BÁLINT. To-
vábbá írásban hozzászólt GÁSPÁR ILDIKÓ, NÉDER PANNI és HATHÁZI ANDRÁS.

SCHILLING ÁRPÁD

– Alap, hogy fizikálissá semmiképp se váljon egy feszültség, 
de számomra a nyilvános megszégyenítés, a személyeskedés sem 
fér bele. Hogy mi engedhető meg, az attól is függ, milyen a közös-
ség, mi a közös megegyezés köztünk. Ha olyanokkal dolgozom, 
akiket tíz-húsz éve ismerek, más az ingerküszöb, mert elfogadób-
bak vagyunk egymással, kiereszthetjük a hangunkat, ha feszültség 
van, mert úgyis tudjuk, hogy másnap majd kölcsönös bocsánat-
kérések közepette lerendezzük a dolgot. De ha életemben először 
dolgozom valahol, sokkal kontrolláltabbnak kell lennem, figyel-
nem kell, hogy nyugalom legyen, ami részben persze jó, viszont 
így bizonyos helyzetekben nem engedem ki a feszültséget, pedig 
lehet, hogy az meggyorsítaná a dolgokat. Filmekről szokták mon-
dani, hogy használhat, ha a rendező felidegesíti a színészt, mert 
attól jobban működik a jelenet, de színházban reprodukálható 
állapotokról, érzésekről van szó: ha egyszer sikerül valami, attól 
még nem biztos, hogy az folyamatosan tartható.

– Biztosan mindkét fél számára egyértelmű, hogy mi a közös 
megegyezés egy közösségben?

– Mivel emberek vagyunk, simán belefér, hogy ebben téve-
dünk. A kérdés az, mennyire merünk őszinték lenni egymás-
sal: ha megbántok valakit, azt ő szóvá teszi-e vagy már akkor, 
vagy később, vagy akár a csapat másik tagja szól-e, hogy ezt nem 
kéne. Én mostanában akárhol is dolgozom, azonnal megkérem a 
csapatot, hogy ha bármi kényelmetlen számukra, azonnal szól-
janak; legyenek bátrak, vállalják fel, mondják ki. Ez nekem is se-
gít. Nem emlékszem olyanra, hogy ha valaki szólt, hogy valamit 
rosszul csináltam, azt utána ne ismertem volna el. Mondok egy 
példát: amikor az Eiswind című előadáson dolgoztunk a bécsi 
Burgtheaterben, nem tetszett, amit az egyik improvizáció során 
láttam, de csak annyit mondtam, szünet, és mindenféle pofavá-
gásokkal elvonultam. Az egyik színésznő odajött hozzám, és azt 

mondta: „Figyelj, ne viselkedj így, mert ettől én begörcsölök, és 
ha begörcsölök, nem tudok jól dolgozni, az pedig neked se jó.” 
Megköszöntem neki, hogy elmondta, mert valójában én magam 
sem tartom jó működésnek, ha a rendező megsértődik, és po-
fákat vág. Az ilyen egyenesség nagyon is használ a munkának.

– Nem lehet, hogy bár leszögezed, neked lehet szólni, ha valaki-
nek gondja van, de valamelyik színész – jelleméből adódóan, vagy 
a hatalmi viszony miatt – ezt mégsem meri megtenni? Te pedig 
ezért tévesen hiszed azt, mivel nem szól senki, hogy nem lépted át 
a határt.

– Biztos, hogy ez is előfordulhat, és ez baj. De igyekszem 
olyan környezetet teremteni, ahol lehet szólni, akár azzal is, 
hogy minden próba elején rákérdezek, mindenki számára min-
den rendben van-e, és ha azt látom, valaki nagyon visszahúzó-
dik vagy furán viselkedik, inkább odalépek hozzá. Ezt az utóbbi 
időben tudatosabban így csinálom, korábban csak azért nem így 
csináltam, mert magam is félek az ilyen konfliktusoktól. De azt 
hozzáteszem, eleve nem vagyok egy üvöltözős fajta, mert ha ez 
mégis megtörténik, én szégyellem magam utána, még akkor is, 
ha igazam van. Ha az ember felemeli a hangját, abból mindig 
kellemetlenség lesz, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Nem 
szeretek ezzel a tónussal elérni semmit, de ha mégis megtörtént 
kimerültség miatt, vagy mert valaki tényleg beleszart a munká-
ba, akkor is én magam éreztem úgy, hogy nem lehet folytatni a 
próbát, még ha nem is szólt miatta senki. Megdermedt a hangu-
lat, és ez nemcsak azt érintette, akire rászóltam, hanem a többit 
is: a technikusoktól a színészekig mindenki lefagyott, aki a te-
remben volt.

– De utaltál arra is, hogy néha jó kiereszteni a gőzt.
– Ezer olyan helyzet van, amikor nem érkezik meg egy támo-

gatás, késik a díszlet, egy fesztivál visszamondja a fellépést, egy 
kritikus rosszmájú megjegyzést tesz, és ettől mindenki feszült. 
Aztán történik valami egész más, mondjuk eltörik egy székláb, 
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jön egy kiborulás, ami miatt azt tudjuk mondani: de jó, hogy leg-
alább kijött, legalább már nem remeg a gyomrunk, még akkor is, 
ha eltart utána visszarendeződni. Ha két hónapig teljes nyuga-
lomban próbálunk, annak akár az is lehet a következménye, hogy 
langyos előadás születik, mert mindenki annyira igyekezett nem 
megsérteni a másikat, hogy senki nem mondott igazat. Bonyolult 
kérdés, hogy hol vannak a határok egy olyan összetett lélektani 
folyamatban, mint egy próbafolyamat, amely során valakinek 
zokognia kell, a másiknak meg hozzávágni egy szekrényajtót, és 
ezeket az állapotokat valahogy elő is kell hívnunk. Ezért fogal-
maztam meg magamban azt a szabályt, hogy az a feszültségki-
törés nem engedhető meg, amit utána nem beszélünk ki. Az a 
legsúlyosabb probléma, ha úgy csinálunk, mintha mi sem történt 
volna, mert onnantól szabállyá válik, hogy ebben a közösségben 
bármi megengedhető.

ALFÖLDI RÓBERT

– A próbafolyamatba minden indulati megnyilvánulás be-
lefér, ami nem fizikai, és ez a színészekre ugyanúgy igaz, mint 
a rendezőre. Feltéve, ha annak érdekében történik, ami készül. 
Teljesen világos, hogy mindenki a saját lelkét, bonyolult hátte-
rét, problémáit teszi bele egy próbafolyamatba – akkor miért ne 
lennének indulatok? Olyannal viszont még soha nem találkoz-
tam, hogy ez fizikailag is megnyilvánult volna.

– A cél szentesíti az eszközt?
– Ez így nagyon negatívan hangzik, pedig tulajdonképpen 

igaz. Bizonyos próbahelyzetek eljuthatnak odáig, hogy nagyon 
indulatossá és szenvedélyessé váljon mindenki.

– Nem okozhatnak az ilyen helyzetek sérülést?
– Abban a pillanatban biztosan. Ezeket a helyzeteket nagyon 

egyszerű feloldani, ezért szoktam azt mondani, hogy a rendezés 
tíztől kettőig üvöltözés. Az ember elnézést kér, vagy odamegy 
a másikhoz, és megöleli. Ez egy másodperc, de nagyon fontos, 
hogy megtörténjen. Mert akkor mindenki pontosan tudni fog-
ja, hogy az az adott helyzetnek és pillanatnak szólt. Nekem még 
soha senkivel nem adódott hosszú távú feszültségem ebből. És 
még egyszer mondom: ez oda-vissza igaz.

– Schilling Árpád azt mondta, ő azt tapasztalta, ilyenkor min-
dig megfagy a hangulat, és nem lehet ugyanúgy folytatni a próbát.

– Ki így dolgozik, ki úgy. Én akkor sem merem kijelenteni, 
hogy soha nem ordítok, soha nem csapom a példányom az asz-
talhoz. Egy igazán jó próbafolyamat olyan, mint egy párkapcso-
lat vagy viszony: annyira mély, annyira intim, annyira belülről 
jön. És a párkapcsolatba is nagyon sok minden belefér, ha úgy 
hozza az élet. De tévedés ne essék: a rendező sem szeret ordi-
bálni, nekem sem jó, ha ordítok. Mert ez nem rendezői eszköz, 
amit tudatosan használnék: ha ordítok, az azért van, mert én is 
annyira felhevülök. Van, hogy megbánom, és van, hogy nem, ez 
mindig az adott helyzettől függ – nem lehet általános érvénnyel 
behatárolni, hogy mi fér bele az etikettbe, és mi nem. A próbán 
is azt bánom meg, amit egy párkapcsolatban szintén megbán-
nék, és azt nem, amit egy párkapcsolatban sem bánnék.

– Olyan „etikettszabályt” sem lehet megfogalmazni, hogy 
mondjuk a személyeskedés nem fér bele, a szakmai hozzászólás 
meg igen?

– Ezt sem lehet kettéválasztani: nem gépekkel, hanem embe-
rekkel dolgozol, és te magad is ember vagy.

– Te is mondtad, hogy ez negatívan hangozhat. Mit felelnél an-
nak, aki azt mondaná, márpedig aki ordít, az egy diktátor…

– …vagy bunkó paraszt. Azt mondanám, gondolja így 
nyugodtan, de semmi köze hozzá. Mert nincs ott a próbafolya-
matban. Ez olyan, mint kiragadni egy pillanatot egy szerelmi 

viszonyból. Mert itt nem arról van szó, hogy valaki hatalmi po-
zícióból ordít.

– Ezt a színészek is tudják?
– Igen. Több mint húsz éve rendezek, és soha senkivel nem 

volt emiatt igazán komoly konfliktusom. Mindenki tudja, hogy 
ez a munkáért, az eredményért van, és nem azért, hogy bizony-
gassam, én vagyok a főnök. Iszonyatosan rossz sztereotípia, hogy 
a színházban a rendező üvölt, a színész ki van szolgáltatva, és 
mindenki halálosan sérül. Soha életemben nem történt ilyen. 
Mert ha én üvöltök, akkor a színész odajön a próba után, és el-
küld a jó édes anyámba. És ez teljesen rendben is van így.

MUNDRUCZÓ KORNÉL

– Egy kis ordibálás szerintem megengedhető, de én nem az az 
alkat vagyok, aki így oldaná meg a problémákat. Ha végül odáig jut 
az ember, hogy ordibálni kelljen, az már úgysem segít: akkor már 
az elején lett elrontva valami, így nem jutott el odáig, ameddig el 
kell jutni egy próbafolyamat során. Az utolsó hetek arról szólnak, 
hogyan áll össze az előadás, akkor már nagyon nehéz változtatni. 
De mindez összefügg azzal is, hogy a rendező mekkora felelősséget 
ad a színészeknek. Színész koromból emlékszem arra, milyen az, 
amikor a színésznek nulla felelőssége van, és úgy kezelik, mintha 
csak egy báb lenne; ha ez nem így van, és a színésznek is van fele-
lőssége, akkor magát is hibáztathatja, ha nem talál megoldást vala-
mire, így nem hullik vissza minden a rendezőre. És mivel a Proton 
Színházban nagy felelősséget kapnak a színészek az előadásokban 
és a létrehozásban is, ez nálunk nem releváns kérdés.

– De mégis előállhat olyan helyzet, amikor a rendező tízszer 
kért valamit, de az tizenegyedszer sem történik meg. Az ezzel járó 
feszültséget hogyan vezeted le?

– Ha valami nem megy tízszer, nem mondom ugyanazt ti-
zenegyedszer is. Az előadás olyan, mint egy szobor: formálódik. 
Nem arról van szó, hogy a rendező gondol valamit, és azt kiveri 
mindenkiből – ez olyan rendszer lenne, amiben sem politikailag, 
sem társadalmi berendezkedésileg, sem családilag nem hiszek. Egy 
előadás organikus, élő forma. Ha a rendező és a színészek is tud-
ják, miről akarnak beszélni, akkor előbb-utóbb meg tudják találni 
azt a formát, amelyben ez kényelmesen jelen van. Ha nehézségem 
adódott, az inkább amiatt volt, hogy az adott élethelyzet nem tet-
te lehetővé a megfelelő koncentrációt: minden második színész 
felújított egy lakást, a többieknek két hónapja született gyereke, 
egyébként is huszonnégy produkcióban játszottak, és két percre 
tudtak beszaladni próbálni. Így nem lehet olyan koncentráltan dol-
gozni, hogy megtaláljuk az előadás formáját. De ha ilyen nehéz a 
próbafolyamat, akkor azt az előadást nem kell bemutatni. Abban a 
színházi struktúrában, amelyben a termelés nagyon fontos kérdés, 
feltételezhetően nehéz helyzetek fordulnak elő. De abban a struk-
túrában, amelyben én dolgozom, pont ez elég jól működik, még ha 
minden más – a finanszírozástól a lehetőségekig – rosszul is.

– Elméleti kérdésekben, az előadás magját jelentő filozófiai 
gondolatokról megengedhető ordibálásig fajulóan szenvedélyes 
vita?

– Ez emberi attitűd és az adott csoportban lévő közmeg-
egyezés kérdése. A próbán is az engedhető meg, ami otthon is 
megengedhető a családoddal. Az ember a gyerekszobából hozza 
a morálját: ahol ez megengedhető volt, ott többet kiabálnak, ahol 
nem, ott kevesebbet. Egy intenzív gondolkodási időszakban van-
nak olyan kétségbeesett pillanatok, amikor mélyre kell merülni, 
hogy túllendüljünk a sztereotípiákon, a szentimentalizmuson és 
minden máson, ami a művészet ellensége. Ezeket a helyzeteket 
meg kell teremteni, azaz tétje kell legyen a próbafolyamatoknak. 
És ahol tét van, ott mindig van egy szabadesési időszak, amely 



m é r g e z ő  g y a k o r l a t o k

8383

alatt az ember még nem tudja, hova fog megérkezni. Enélkül 
nem lehet művészetet készíteni. A szabadesés pillanatai nagyon 
sok megértést, figyelmet, intimitást, koncentrációt és tulajdon-
képpen szeretetet kívánnak a csoporton belül. Ha ez nincs meg, 
akkor három választás marad: vagy nem csinálunk művészetet, 
hanem megmaradunk a sztereotípiák és a szentimentalizmus 
biztonságos pajzsa mögött, vagy jön az ordibálás, vagy az ember 
megpróbálja maximálisan, örömmel kihasználni a szabadesés 
pillanatait a csoporttal együtt. Akkor jönnek létre azok az elő-
adások, amelyeket az ember szeret készíteni – és nézni is.

IFJ. VIDNYÁNSZKY ATTILA

– Színészként és rendezőként is azt tapasztalom, helyzet-
függő, hogy mi fér bele, és mi nem: az egyetemen egészen más-
hogy dolgoztak velünk, mint mondjuk akkor, amikor rendező-
ként érkeztem a Radnóti Színházba, és az én feladatom inkább 
a fegyelemről és a tanulásról szólt. De ha a saját csapatunkban, 
a Sztalkerrel dolgozom, akkor van, hogy ők is többet megen-
gednek maguknak velem szemben, és én is többet megengedek 
magamnak velük szemben. Igen, van, hogy ilyenkor ingerülten 
helyre kell tenni a dolgokat. Hogy hogyan, arra nincs praktikám. 
Dolgoztam már olyan rendezővel – például Zsótér Sándorral –, 
aki nagyon erőteljesen és agresszívan provokál: ha a színész azt 
érzi, hogy ez a célért van, és jó irányba állít minket, akkor elfo-
gadja. Ha viszont nem ez a cél, az meg tudja keseríteni a próbafo-
lyamatot. De nehéz erről beszélni, mert ha az ember nincs benne 
abban a néhány hónapos vagy éves kapcsolatban rendező és szí-
nészek között, akkor nagyon nehezen értheti meg kívülről, mi 
számít ordibálásnak, és mi instruálásnak; mikor agresszív a ren-
dező, és mikor szól hozzá úgy egy jelenethez, hogy csak kívülről 
tűnik olyannak, mint egy vadállat, miközben a színész belülről 
érzi, hogy csak az energiát pumpálja egy szituációba.

– Úgy fogalmaztál, néha ingerülten helyre „kell” tenni a dolgo-
kat. Úgy érted, enélkül megbicsaklana a próbafolyamat?

– Viktor Rizsakov rendező soha nem tart rendelkező próbát, 
ő csak beszél: nem is az anyagról, hanem a világról, és nemcsak 
a színészeknek, hanem a kellékeseknek, ügyelőknek is. Így nincs 
szükség, és nincs is lehetőség kommunikációra, hanem mindezt 
megpróbálom átszűrni magamon, és megmutatni azt, amit ez ad. 
Ezzel nemcsak egy társulatot, hanem az egész színházat közös pá-
lyára tudja állítani az ügy érdekében. Ez nagyon ritka. Gyakoribb, 
hogy kaparni, küzdeni kell a másikért, egymásért, azért, hogy 
legyen értelme színházat csinálni. De ha nincs közös ügy, csak 
személyes szurkálódás, az tönkreteszi az egész próbafolyamatot.

– Mit értesz azon, hogy tönkreteszi a próbafolyamatot?
– Éppen A diktátort próbálom a Vígszínházban, most ebből 

tudok kiindulni. Ehhez az anyaghoz szükséges egyfajta köny-
nyedség, vagy egyszerűen fogalmazva egy olyan gyerekes álla-
pot, amelyben a legabszurdabb helyzeteket is pontosan meg tud-
juk élni. Ha a próba rosszul indul, akkor nehezen adja magát a 
jelenet, és minél erőszakosabb a rendező vagy a színész, annál 
távolabb kerülünk a jelenettől. Ezért fontos elfogadni azt a játék-
szabályt, hogy minden anyag hoz magával egy hangulatot, ami-
hez nekünk alkalmazkodni kell. Szerintem ez olyasmi, amit nem 
lehet pontosan megfogalmazni, és nem is kell. Ezt a mikrovilágot 
nehéz megfejteni, így szabályozni is. Amikor a Vígbe kerültem, 
rácsodálkoztam arra, hogy bizonyos kívülállók igazából mennyi-
re nem akarják, nem tudják megérteni, mi is történik bent való-
jában. Hogy mit jelent egy hónapban huszonöt előadást játszani, 
és mellette élni egy életet, minden reggel próbálni, a semmiből 
felépíteni egy új történetet, ezt mindig újrakezdeni, és ezen dol-
gozni harminc évig. Igazán nagyra tartom azokat a színészeket, 

akik egy életen át igyekeztek adni és nyitottnak maradni. Azt 
látom, ez egy örök kifeszített állapot, ahol van úgy, hogy meg-
ölelnek, és azt érzed, újjászületsz, de van úgy is, hogy ledarálnak.

– Ha a végeredménynek használ, akkor megengedhető, hogy a 
színész belehaljon, és úgy érezze, ledarálják? Hol a határ?

– Természetesen van határ. Kell hogy legyen. Ha a rendező 
figyelmes, felkészült, ha elhiszem neki, hogy nem azért csinál-
ja, hogy engem rossz helyzetbe hozzon, akkor a határ a csilla-
gos ég. Akkor azt csinálhat a színésszel, amit akar, mert bízom 
benne. De hogy ez a bizalom létrejön-e, az végtelenül bonyolult, 
és ritkán történik meg. A színházban nem lehet általánosan ag-
resszióról, ordibálásról, idegbajról beszélni, csakis az ember és 
ember közötti kapcsolatról: ha ez fel van építve, akkor a színház 
működni tud, ha nem, akkor nem. De ez talán ugyanígy van az 
életben is.

BALÁZS ZOLTÁN

– A rendező és a csapat közötti kommunikációban az a leg-
fontosabb, hogy ki legyen alakítva egy közös szótár, amely hi-
vatkozási alapként szolgál arra, mi megengedhető, és mi nem. 
Minden közegben mások a lehetőségek; egész máshogy beszélek 
a Maladype tagjaival, akikkel éjjel-nappal életmódszerűen együtt 
vagyunk, nyitottan és figyelemmel egymásra, és egészen máshogy 
egy külföldi színházban egy számomra új csapattal. Ilyenkor nem 
lehetek túl tolakodó, túl domináns, miközben valahogy mégis el 
kell érnem, hogy létrejöjjön az a változás, ami miatt engem akartak 
rendezőnek, ráadásul az is fontos, hogy a bemutató után is meg-
maradjon köztünk a bizalom. Sok tényezőn múlik, hogy hogyan 
engeded meg magadnak a kommunikáció kellemetlenebb formá-
it. Ugyanakkor számomra – saját csapattal és más színházzal is – a 
mai napig a béke szigetét jelentik a próbák: a színházi közeg olyan, 
mint a háborús övezet, tele konfliktusokkal, akaratütközéssel, de a 
próba maga a béke, még akkor is, ha nem kényelmes, és ott is sok 
probléma adódhat. De akkor is: a próbán csak azzal kell foglalkoz-
ni, amiért az ember odament, és ez jót tesz az idegrendszernek is.

– De a béke szigetét is megzavarhatják problémák, feszültsé-
gek. Ilyenkor mit csinálsz?

– Rövid a válaszom: mindenkinek jár két esély. Lehet késni, fe-
lelőtlennek lenni, bármivel próbálkozni egyszer, lehet másodszor 
is, de harmadjára már nem, mert jön a búcsúzás. A Maladype tagjai 
pontosan tudják, milyen koordináták között tudnak velem együtt 
dolgozni, így nagyon hamar tisztázódnak az elvárások és az igé-
nyek; probléma inkább akkor lehet, amikor a saját habitusomat, di-
namizmusomat, energiámat egy kényelmesebb közeg számára kell 
átadnom, mert aki nem áll rá a gyors működésre, lemarad. Miköz-
ben persze a rendezőnek a kevésbé hatékonyakkal is foglalkoznia 
kell az ügy, a végső eredmény érdekében, törekednie kell a harmó-
niára. De ehhez sokat lehet meríteni az életből, a jó barátságokból, 
a szeretkezésből, a humorból vagy a sportból: számomra például a 
balesetem előtt nagyon sokat jelentett a lovaglás, most a spinning. 
Van, amin le lehet vezetni a plusz feszültségeket, és amitől ember-
szerűbben lehet belépni a béke szigetére.

– Volt azért, hogy minden lovaglás és spinning ellenére nem 
bírtál magaddal, és üvölteni kezdtél?

– A Don Carlost próbálta éppen a két főszereplőnő, és szegé-
nyek akármit is csináltak, folyamatosan megállítottam őket: nem 
ezt mondtam, nem ezt beszéltük meg, nem jó. Aztán kiderült, 
hogy semmi baj nincs a jelenettel, csak épp leszokóban voltam a 
cigiről, és pont ők fogták ki azt a két-három órát, amíg kiokád-
tam ezt a levezetetlen energiát, és egyfolytában piszkáltam őket. 
Az ilyesmit be kell látnom, és akkor elszégyellem magam, egy jót 
nevetünk az egészen, aztán egész máshonnan folytatjuk. Néha 
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szembesülni kell azzal, hogy a színházon kívül álló tényezők is 
alakítják a kommunikációt. Ha pedig szakmai problémáról van 
szó, annak hangot kell adni: nem vagyok konfliktuskerülő, telje-
sen mindegy, hogy az adott színészt Sinkó Lászlónak vagy Bödők 
Zsigmondnak hívják, nekem az a dolgom, hogy a maximumot 
hozzam ki belőle, és ehhez nyilván markáns vélemény és határo-
zottság kell. Amíg nem tudom megmutatni, amit akarok, addig 
nem hagyom magam, és ennek vannak határozott kifejezőesz-
közei – de az ordibálás nem igazán tartozik ezek közé, inkább 
kitartóan keresem a kerülő utakat, amelyek mégis elvisznek oda, 
ahová kell. Mostanra megtanultam ülni a próbákon, ez a legna-
gyobb idegrendszeri fejlődésem: korábban ugráltam, száguldoz-
tam, repültem, vetődtem. Belül váltakozik bennem a forró és a 
hideg, de ezt a belső energiát vokális-verbális eszközökkel kell 
kifejeznem, nem gesztusokban.

– Az előbb említett kerülő utaknak lehet része az agresszió bár-
milyen formája?

– Az agresszió olyan túlcsordult energia, ami artikulálatlan-
sággal párosul, akár fizikai, akár verbális, akár lelki agresszióról 
beszélünk. Régen, amikor a pályát kezdtem, bizony volt olyan, 
hogy „nézőt vertem”. Amikor Gyulán a Pelléas és Mélisande-ot 
nézték a hölgyek és urak, a színészek kattogtak, visszafelé beszél-
tek, pravoszláv zene szólt, mire öt perc után egy előttem ülő nő 
odafordult a másikhoz: „Te, ez ilyen lesz?” Én meg visszaszóltam: 
„Igen, ilyen, és itt maradnak, és végignézik!”, és visszafordítottam 
a fejüket a színpad felé. Agresszív voltam, mert úgy éreztem, a szí-
nész kipakolja a lelkét, ők meg nem értik. Ma már azt gondolom, 
ha a nézőt nem köti le öt perc után, akkor valami probléma van 
az előadással, valamiért nem tudtuk megfogni – akkor álljon fel, 
menjen ki, jöjjön vissza. Már máshogy nézem a világot, ugyan-
akkor az agresszivitásnak nem az artikulálatlan része, hanem az, 
amely határozottsággal, markáns véleménnyel, következetesség-
gel párosul, az elengedhetetlen. És ez konfliktusokat szül, de a 
konfliktusok jót tesznek a színházcsinálásnak.

GÁSPÁR ILDIKÓ

1. A stresszt nem lehet jól kezelni. Talán abban tudtam fejlőd-
ni az elmúlt években, hogy igyekszem elfogadni, hogy mások 
másra képesek, és nem várhatom el mindenkitől, hogy kitalálja 
minden gondolatomat. Van, akivel szavak nélkül is megértjük 
egymást, és van, akinek részletesen és sokszor kell elmagyarázni 
ugyanazt. Mert például ő így reagál a stresszre. Ha nem veszítjük 
el a humorérzékünket, az mondjuk nem árt, sőt.

2. Van, aki igényli a feszültséget maga körül, mert csak ak-
kor érzi, hogy „történik” vele valami. Mert olykor összekeverjük 
a színpadi (játékbeli) feszültséget a munkahelyi feszültséggel, 
illetve sokszor nem tudjuk a kettőt szétválasztani, ahogy mun-
kát és magánéletet, barátságot és munkahelyi kapcsolatot sem. 
Éjjel-nappal egymással vagyunk, és óhatatlanul előkerülnek 
olyan viselkedésminták, amiket régről, otthonról hozunk. Amit 
csinálunk, jó esetben érinti, horzsolja, talán fel is sérti a sebe-
inket; valaha rosszul összeforrt csontok újra eltörnek, abban a 
reményben, hogy most majd helyére kerül minden, megszűnik a 
fájdalom, eltűnik a bicegés. Van, hogy összecsúszik múlt és jelen, 
és egymásra vetítjük félelmeinket, megoldatlan problémáinkat a 
szerelmünkkel, a szüleinkkel, testvéreinkkel, gyerekeinkkel stb. 
A baj az, ha mindez kibeszéletlenül és reflektálatlanul marad.

3. Persze hogy nem gondolom azt, hogy az indulatokat sza-
badjára kell engedni, hogy üvöltözni kell egymással, de nincs 
arra garancia, hogy valaki a kívülről legnyugodtabbnak tűnő 
próbafolyamatban hirtelen nem borul ki. És nem is feltétlenül 
azért, mert annyira elfojtott magában minden indulatot. Ugyan-

is a munka nagy része nem annyira a felszínen, hanem mélyen, 
tudat alatt történik.

4. Az a jó, ha a rendező és a színész partnerek, egyenrangú al-
kotótársak tudnak lenni. De nem mindenki vágyik erre. Van, aki 
csak egy autoriter vezetőt tud komolyan venni. Talán az a lényeg, 
hogy senkit se kényszerítsünk olyasmire, amit nagyon nem akar.

NÉDER PANNI

Kétszer kiabáltam eddig próbafolyamat alatt, előre megfontolt 
pedagógiai szándékkal. Egyetemista koromban a hangtechnikus 
nem jelent meg az egyik próbán, nem volt kedve bejönni, miköz-
ben Budapest három jeles színházának művészei voltak diszpo-
nálva, ingyen, hosszas egyeztetés után. Mikrofon nélkül semmi-
hez sem tudtunk kezdeni, hazamentünk. A férfi másnap kaján 
vigyorral az arcán jelent meg, én pedig vettem egy nagy levegőt, 
és leüvöltöttem a fejét – onnantól kezes bárányként viselkedett. 
Pocsék érzés volt, hogy kizárólag ezzel érhetem el, hogy ne a 
„rendezőkislány” legyek, mivel nem értek egyet a módszerrel. A 
másik eset egy asszisztenssel történt, aki nagy mértékben hátrál-
tatta a színházi munkánkat, ezért újfent eltervezetten kiabáltam, 
hátha abból ért.

Szintén az SZFE-n, egy görcsből és remegésből összekalapált 
vizsga próbái közben mondta nekem a címszerepet játszó Rába 
Roland (szegény!), hogy a színészeket nem kell szeretnem, ez 
egy munka, emeljem fel a hangomat nyugodtan. Hálás vagyok 
neki, mert később rájöttem, hogy igenis úgy szeretek és tudok 
igazán jól dolgozni, ha a résztvevőkkel a munka idejére mélyebb 
kapcsolat alakul ki – persze a határozottságomon valóban akadt 
fejlesztenivaló. Mivel az utóbbi időben Berlinben főleg személyes 
témájú előadásokat készítek, ezekhez elengedhetetlen az intimi-
tás és a bizalom.

Budapesti kőszínházi munkáim során megtapasztaltam, 
hogy a technikusokkal való erőszakmentes kommunikáció szár-
nyakat ad nekik – megbecsülnek, mert egyenrangú félként keze-
lem őket. Ez inkább szomorúsággal töltött el, miközben értettem 
a dolgot; asszisztensként végignéztem korábban, hogyan alázzák 
meg őket mások. Egy próbafolyamat lehet kedélykorbácsoló, ér-
zelmileg intenzív, egyetértek. Azzal viszont cseppet sem, hogy az 
indulatok szabadjára eresztésében nincs határ, hogy tíztől kettőig 
legitim módon anyázunk-alázunk, aztán úgyis mindenki elfelejti. 
A tettes könnyebben, nem? Számomra a kedvesség és határozott-
ság megfelelő kombinációja teremti meg a biztonságos légkört, 
fontos a figyelem, az adott feszültségek mihamarabbi kibeszélése 
és az önreflexió. A csapatmunkában és a bizalomban, nem pedig 
a rendező teljhatalmában hiszek. Ha problémák merülnek fel, 
mindig a felnőtt szintű, egyenes kommunikáció az első.

Németországi próbavizitjeim alatt természetesen szintén ta-
pasztaltam már feszültségeket, első asszisztensi munkám során 
például elmaradt a premier, mert a rendezőnek semmilyen kon-
cepciója nem volt. A színészek annyira rosszul viselték a fejetlen-
séget, hogy fellázadtak ellene – mindezt egyenes, direkt módon 
kommunikálták.

A stressz kezelése jó kérdés. Régebben az volt a jellemző, hogy 
a főpróbahéten napi három órát alszom, bevérzik a szemem, a 
munkatársakkal továbbra is jó fej vagyok, de senki más ne szól-
jon hozzám, a személyes életem megszűnik létezni. Egy komoly 
betegség után sikerült elengednem mindezt. Legutóbbi munkám 
azért sikerült stresszmentesre, mert a másokban lévő legkisebb 
feszültség kapcsán is vészhelyzetet jelzett az idegrendszerem. 
Megbeszéltük a szereplőkkel, hogy mivel nem bírom elviselni a 
stressz 0,1%-át sem, ezért tartózkodjunk tőle. És lám, nyugodtan, 
de teljes energiabedobással munkálkodtunk az előadáson, amely 
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Tompa Andrea: Ha tudom, hogy bizonyos írásaimnak az a 
következménye, ami – például úgynevezett politikai botrány, 
a nevem meghurcolása és felmosóronggyá változtatása –, nem 
írom meg őket. Még akkor sem, ha többszöri visszaolvasás után is 
úgy látom, pontos voltam, „igazam volt”, kvázi még csak be sem 
perelhettek (nem is történt meg), sőt, helyreigazítást sem publi-
kálhattak (mert ami tényt leírtam, az úgy is volt, ami véleményt, 
az viszont vélemény, és nem tény). Nem írom meg, mert nem 
akarok a fejemre ekkora bajt hozni, és ha megfélemlítenek, akkor 
félni is fogok. Ehhez nincs kedvem. Lehet, hogy ezt hívják újság-
írásnak, de én voltaképpen nehezen viselem a következményeket.

Ebből az következik, hogy írás közben mégiscsak törődöm 
a következményekkel, és bizonyos következmények nyomasz-
tanak, így aztán elkerülöm őket. Meggyávultam, hogy pontos 

legyek. Nyilván nem vagyok vak, látom, hogy a megfélemlítés 
eszköz az elhallgattatásra, és ez sikerül is. Engem nem nehéz el-
hallgattatni.

Králl Csaba: Bármennyire is szeretek írni, a táncról gon-
dolkodni, értelmezni és véleményt formálni, minden áldott al-
kalommal azt érzem, hogy belebukom. Hogy nem, nem és nem 
tudom jól (helyesen? pontosan? lényegre törően? nem masza-
tolósan? világosan? élményszerűen?) visszaadni azt a bennem 
gyakran nagyon is pontosan kikristályosodó, már-már kézzel-
foghatóan éles képet, amit egy előadásról, táncműről gondo-
lok. Ez nyilván műfajspecifikus is, de most nem erről beszélek. 
Nem is arról, hogy ne lenne véleményem: van, gyakran éles 
(bár ahogy korosodom, érzem, puhulok). Hanem arról, hogy 
jobban szeretem az írást közvetlenül megelőző (még szűz) álla-

MUTASS MAGADRA!
Szerkesztőségi tízkezes

Ennek a szerkesztőségi beszélgetésnek az volt a célja, hogy kicsit magunkba 
tekintsünk: kritikusként (és most elsősorban kritikusok vagyunk, nem szer-
kesztők) hol hibázunk/hibáztunk, milyen határaink, elfogultságaink, kétsége-
ink, előítéleteink vannak. Vajon tudunk-e magunkba nézni? BOROS KINGA, 
HERCZOG NOÉMI, KRÁLL CSABA, RÁDAI ANDREA és TOMPA ANDREA beszél-
getése.

nagy siker lett. Megtapasztaltam, hogy mennyire effektív vagyok, 
nem kell vért hullatni, hogy működőképes legyen egy produkció. 
Egy barátom azt mondta, ez a jövő színháza. Remélem!

HATHÁZI ANDRÁS

Hogyan kezeli a stresszt az oktatási folyamatban tanárként/diák-
ként? Mennyire engedhető meg ennek során az indulat szabadjá-
ra engedése a munkatársakkal, tanársegédekkel, diákokkal/taná-
rokkal és másokkal szemben? Hogy beszéljen a diákkal/tanárral 
a tanár/diák, hol a határ, mi engedhető meg, és mi nem az oktatá-
si folyamatban, mi akadályozza a közös munkát, és mi segíti azt?

Hogyan kezeli a stresszt a gyógyítási folyamatban orvosként/
ápolóként? Mennyire engedhető meg ennek során az indulat 
szabadjára engedése a munkatársakkal, felcserekkel, ápolókkal/
orvosokkal és másokkal szemben? Hogy beszéljen az ápoló sze-
mélyzettel/orvossal az orvos/ápoló személyzet, hol a határ, mi 
engedhető meg, és mi nem a gyógyítási folyamatban, mi akadá-
lyozza a közös munkát, és mi segíti azt?

Hogyan kezeli a stresszt a munkafolyamatban mérnökként/
munkásként? Mennyire engedhető meg ennek során az indulat 
szabadjára engedése a munkatársakkal, technikusokkal, mester-
emberekkel/mérnökökkel és másokkal szemben? Hogy beszél-
jen a munkással/mérnökkel a mérnök/munkás, hol a határ, mi 
engedhető meg, és mi nem a munkafolyamatban, mi akadályoz-
za a közös munkát, és mi segíti azt?

Hogyan kezeli a stresszt a nevelési folyamatban szülőként/gye-
rekként? Mennyire engedhető meg ennek során az indulat szabad-
jára engedése a családtagokkal, rokonokkal, gyerekekkel/szülők-
kel és másokkal szemben? Hogy beszéljen a gyerekkel/szülővel a 
szülő/gyerek, hol a határ, mi engedhető meg, és mi nem a nevelési 
folyamatban, mi akadályozza a közös munkát, és mi segíti azt?

A azzal szembesül, hogy nem az van, amit ő akar.
A képtelen megbirkózni a helyzettel.
A a környezetét okolja mindezért.
A a tehetetlenségét rázúdítja B-re.
A üvölt. A zsarol. A megüti B-t. A megerőszakolja B-t.
Mindezek igazolására A bonyolult ideológiát farag.
A-nak joga van. Természet adta. Isten adta joga. A így szü-

letett.
A-t nem érdekli B.
A-t csak A érdekli. A saját tehetetlensége.
De A ezt nem biztos, hogy tudja.
A egy adott mintát követ. Ezt látta. Ezt tanulta.
Valamikor ő volt abban a helyzetben, amiben most B van.
A most azt a hajdani helyzetet fizetteti meg B-vel.
Ordibálás 10-től 2-ig tart, és utána béke van.
Ordibálás 18-tól 22-ig tart, és utána béke van.
Ordibálás 7-től 15-ig tart, és utána béke van.
Ordibálás x-től y-ig tart, és utána béke van.
Nem. Nincs béke. És lehet, hogy nem is lesz mindaddig, amíg 

A elhiszi azt a képet A-ról, amit A alakított ki.
És ennek semmi köze az ordibáláshoz. Némán is van erőszak.


