
Színészek  és filmszínészek 
Nyilatkozatok,  interjúk  sora  avat-

ta  be  a  közönséget  abba  a  „színész-
háborúba",  amely  a  színházak,  a  
filmgyárak  és  a  televízió  között  fo-
lyik  hosszú  évek  óta  eredménytele-
nül. 

össze  lehet-e  egyeztetni  az  érde-
keket?  Létrejöhet-e  olyan  megegye-
zés,  mely  előnyös  a  küzdő  felek  szá-
mára,  s  a  színészek  számára  is?  Nem  
tudom.  Nem  szeretnék  konkrét  ja-
vaslatot  tenni,  mert  a  kérdés  átfogó  
rendezése  nagyon  bonyolult,  inkább  
néhány  elméleti  kérdéssel  szeretném  
bizonyítani,  hogy  szükség  van  a  
helyzet  megoldására.  

Két  mesterség  

A  nagy  filmgyártó  országokban  a  
két  szakma  egymástól  szinte  teljesen  
függetlenül  működik.  Más  a  képzés,  
a  karrier  útja,  más  a  gázsi,  s  csak  
kivételes  tehetségű  emberek  törik  át  
a  láthatatlan  falat,  mely  a  színház  
és  a  fi'lm  között  emelkedik.  

Egy-egy  híres  filmsztár  élete  végé-
ig  csak  álmodozhat  egy  színházi  
szerződésről,  a  színházak  nem  is  
tartják  színésznek.  Joggal.  Nem  is-
meri  ugyanis  a  színpad  törvényeit,  a  
kifejezési  eszközöket,  s  így  elveszti  
varázsát,  csak  megbukhat.  

A  színházból  a  f i lm  felé  valamivel  
könnyebben  járható  az  út.  Kiváló  
színészek  gyorsabban  tanulják meg  a  
f i lm  „nyélvét",  de  meg  kell  tanul-
niuk.  Mégis,  ők  a  kivételek  —  az  ál-
talános  gyakorlatban  külön  él  a  két  
szakma. 

A  magyar  kulturális  élet  igényei  
és  eltartó  képessége  nem  engedte  
meg,  hogy  ez  a  munkamegosztás  lét-
rejöjjön.  A  mi  színészeinknek  min-
dent  kell  tudniuk,  s  ez  nem  könnyű  
feladait.  Sokan  varnak,  akik  elsajá-
tították  a  „második nyelvet",  de  nem  
elegen,  s  nekünk  anyanyelvi  szinten  
beszélő  filmszínészekre  volna  szük-
ségünk.  A  televízió  belépése,  a  rá-
dió  és  a  szinkronstúdió  megnöveke-
dett  igényei  olyan  belső  feszültsé-
gekhez  vezettek,  melyeket  színházi  
életünk  és  filmgyártásunk  ma  már  
nem  tud  megoldani.  Vesztes  marad  a  

küzdelemben  a  meghajszolt  színész  
és  a  közönség  egyaránt.  

A  túlterhelés  a  legjobb  színészein-
ket. sújtja  leginkább.  Ez  természetes,  
hisz  mindenki  őket  akarja  foglalkoz-
tatni,  s  furcsa  módon  népszerűségük  
hanyatlani  kezd.  

A  magyar  filmgyártás  évi  húsz  
filmmel  nem  képes  eltartani  olyan  
speciálisan  képzett  filmszínészgár-
dát,  mely  a  közönség  új  arcok  utáni  
igényét  is  képes  lenne  kielégíteni,  de  
a  televízióval  együtt  —  ahol  a  leg-
nagyobb  a  foglalkoztatási  igény  —  
talán  megkísérelhetné,  s  a  munka-
megosztás  és  specializálódás  is  ter-
mészetes  folyamatként  zajlana  le.  

A  képzés  területén  is  lenne  tenni-
való.  A  fiLmszínészképzés  a  főiskolán  
egészen  új  gondolat,  s  mikor  lesznek  
az  ott  végzett  gyerekekből  érett  mű-
vészek?  A  megoldás  tehát  lassú,  
hosszú folyamat,  és  ezért  sürgető.  

Minket  ez  a  sürgetés  más  megol-
dásokra  is  kényszerít.  Filmet  csak  
jelenlevő  színészekkel  lehet  forgat-
ni.  Ezért  jelentek  meg  az  amatőrök  
és  külföldi  színészek  a  magyar  f i l-
mekben.  De  ez  nem  jelenthet  hosszú  
távon  megoldást.  Mindkét  megoldás  
jó  lehet  a  maga  helyén,  és  szükség  
is  van  rá,  de  egy  filmgyártás  gond-
jait  nem  oldja  meg.  A  nehézségek  is  
négyzetesen  növekszenek.  A  külföldi  
színészek  gesztusai  mást  jelentenek,  
vérmérsékletük  különbözik  a  miénk-
től,  az  idegen  nyelven  történő  szí-
nészvezetés  a  részleteket  elmossa,  a  
pontos  kifejezés  rovására  megy.  Az  
amatőrök  esetében  az  odaadás,  a  fel-
oldódás  nagy  előny,  a  hang  képzet-
lensége  és  a  technikai  tudás  hiánya  
nagy  hátrány.  A  filmek  technikai  
tisztasága  felbomlik,  s  a  rendező  al-
kalmazkodik  a  képzetlen  színészhez.  

Az  idő  

Az  amatőrök  kérdése  a  legalkal-
masabb  arra,  hogy  az  idŐ6truktúra  
változékonyságáról  néhány  szót  
mondjak. 

Az  utóbbi  időben  elszaporodtak  
azok  a  filmek,  melyek  a  játékfilm  és  



a  dokumentumfilm  határterületeit  
járják  be.  Az  igény  a  valóság  hűsé-
ges  ábrázolására,  a  módszer  a  doku-
mentumfilm  behatolása  a  játékfilm  
területére.  Itt  tűnik  fel  a  legtöbb  
amatör.  Saját  közegükben,  saját  sor-
sukkal.  élettapasztalatukkal  ezek  a  
„színészek"  alkotótársakká  válhat-
nak  a  filmben.  Tapasztalataikat  az  
eletből  merítik,  megélik,  s  ez  kény-
szerítő  erővel  egy  valóságos,  az  élet  
folyásához  hasonló  időszemléletet  
erőszakol  a  filmre.  Ezek  a  filmek  
természetesen  többre  vállalkoznak  
egy  naturalista  esztétikánál,  de  ez  a  
több legtöbbször  a  társadalmi  háttér,  
és a  szociális  pontosság  oldalán  je-
lentkezik,  s  nem  az  emberi  dráma,  
az  érzelemgazdagság  területén.  

Vígjátékban,  magas  izzású  drámá-
ban  csak  az  epizodisták  körében  lá-
tunk  amatőröket.  A  fordulatok,  poé-
nek  előkészítésében,  a  szeszélyesen  
változó  idő  sodrásában  a  képzetlen  
színész  eltéved,  erőtlen,  zavart,  hi-
teltelen  lesz.  

Egy megnyújtott  pillanat,  a  való-
ságban  észrevehetetlen  időtöredék  
"kinagyítása" a  film  sajátos  techni-
kával  átszínezett  nyelvezetének  pon-
tos ismeretét  követeli.  

A  televízió,  amely  élő  adásokkal  
dolgozik,  más,  a  valosagoshoz  hason-
ló  időélményt  fogadtat  el  a  nézővel,  
mint  a  mozi.  

Az  elsötétített  teremben  szabadab-
ban  teremthetünk  meg  egy  sajátos,  a  
mü  belső  logikáját  követő  időstruk-
túrát. minit  a  televízióban.  Érdekes  
módon  a  filmművészek  mindig  nagy  
kedvvel  kísérleteztek  ki  televíziós  
műfajokat  is,  melyek  zöme  azonban  
a  moziban  csak  a  „filmbarátok"  kö-
zött  kelt  érdeklődést.  

A tér 

A  színházi  tér  szerkezete  nagyon  
szigorú.  A  tér-idő  egységét  a  kísérle-
ti  színház  is  inkább  szigorítja,  mint  
lazítaná. 

A  színészeket  erre  a  szigorú  tér-
szemléletre  tanítják.  A  jó  színésznek  
a  színpadi  tér  olyan  otthon,  melyben  
bekötött  szemmel  eligazodik.  A  fes-
tékszag,  a  nézőtér  felől  áramló  fe-
szültség  betájolja  a  színészt,  mint  

egy  iránytűt,  s  nem  engedi  ki  a  két  
pólus  vonzásából.  

A  film  tere  és  időszerkezete  fel-
bontott,  változó.  Egy  játékfilm  tér-
képezete  csak  a  rendező  fejében  él  
egységesen.  Ilyen  tér  a  valóságban  
nem  létezik,  csak  a  kamerával  le-
képezett  változatának  kétdimenziós  
vetülete  válik  megjeleníthetővé  a  
filmvásznon.  A  kamera  változtatja  a  
helyét,  ugrik  a  feLvétel  szemszöge,  
változik  az  objektívek  látószöge,  
nem  a  szemünkkel  képezzük  le  a  vi-
lágot,  hanem  újrafogalmazzuk.  Eb-
ben  a  térben  a  színházi  színész  is  
idegenül  mozog.  Ösztönévé  vált  „v i -
lágnézetét",  térszemléletét  rázzuk  
darabkákra,  táguló  és  zsugorodó  tér-
formákra,  egy  rugalmas  időstruktú-
rával  kombinálva.  A  szimultán  cse-
lekményről,  az  egyidejű  időről  —  s  
ezen  belül,  ha  az  egyik  lassú,  a  má-
sik  gyors  —,  már  nem  is  akarok  be-
szélni. 

Itt  csak  az  a  színész  lehet  alkotó-
társ,  aki  ismeri  ezt  a világot.  Nálunk  
a  gyakorlatban,  a  forgatásokon  sajá-
títják  el  ezt  a  mesterséget  a  színé-
szek.  Kicsit  költséges  módja  ez  a  
filmszínészképzésnek.  A  legtöbb  szí-
nész  átadja  magát  ehhez  a  játékhoz,  
de  intellektuálisan  nem  éli  át,  nem  
érti  meg.  

A  televízió  még  bonyolította  ezt  a  
teret.  Négy  vagy  öt  kamera  jelenléte,  
a  kiszolgáltatottság  érzését  növeli  a  
színészben.  Csak  az  a  színész  mozog-
hat  biztonságosan  a  tv  műtermeiben,  
akinek  a  szakmai  alapokról  pontos  
áttekintése  van.  

A  magyar  film  a  hazai  mozikban  
is  nemzetközi  konkurrencia  mellett  
jelenik  meg,  s  természetesen  a  szí-
nész  is,  hisz  összehasonlít ható  a  vi-
lág  legjobbjaival.  Sem  a  magyar  
film.  sem  a  magyar  színészek  nem  
szeretnének  vesztesként  kikerülni  az  
összehasonlításból.  Egyenrangú  part-
nerek  szeretnének  lenni;  s  ehhez  ki-
váló  színészeink  segítsége  nélkülöz-
hetetlen.  A  filmezés  és  a  színészet  
egyre  nehezebb  mesterséggé  válik.  
Az  ábrázolás  pontossága,  összetettsé-
ge  és  gazdagsága  ma  nem  mérhető  a  
régi  mércével.  

Tudomásul  kell  venni,  hogy  a  fi lm  
minden  alkotójától  szellemi  és  fizi-
kai  képességeinek  legjavát  igényli,  a  
teljes  odaadást,  az  azonosulást  
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Kié  a  színész?  

A  válasz  nagyon  egyszerű:  a  szi-
nész  a  magyar  kultúráé.  A  helyzet  
mégis  bonyolultabb.  A  színészek  
többsége  a  színházak  alkalmazásá-
ban  áll,  s  a művészi  munka  itt  is  kö-
telező  .munkafegyelmet  ír  elő.  Ez  így  
helyes,  így  jó!  

A  filmgyár  és  televízió  —  minden  
foglalkoztató  intézményt  nem  soro-
lok  föl  —  a  színész  színházi  elfog-
laltságához  alkalmazkodva  köt  szer-
ződést  a  színésszel.  Tehát  csak  a  szí-
nészek  szaibad  idejét  hasznosíthatjuk.  
Ez  így  nem  helyes,  nem  jó.  

A  színészek  bérezése  tisztességes  
alapelvekre  épült,  de  az  évek  folya-
mán  elöregedett,  eltorzult,  s  ma  már  
nem  a  kiemelkedő  művészi  teljesít-
ményt  honorálja  a  legmagasabban,  s  
ez  így  igazságtalan  és  káros  is.  

A  filmgyártás ma  nem  tud  —  vagy  
nem  akar  —  anyagi  konkurrenciát  
teremteni  a  színházakkal  és a  televí-
zióval  szemben.  Azt  nevetséges  volna  
elvárni,  hogy  a  színház  önként  le-
mondjon  legjobb  művészeiről  egy  
film  kedvéért,  ha  neki  is  szüksége  
van  rájuk.  Fáradt,  agyonhajszolt  szí-
nészekkel  pedig  a  színházi  rendező  
sem  tud  dolgozni  

Nekünk  is  olyan  színészekre  van  
szükségünk,  akik  a  film  előkészítése,  
forgatása,  utómunkálatai  során  teljes  
energiájukat  a  filmre  fordítják.  

Az  egész  színházi  struktúrát  fölbo  
rítani  külső  okok  miatt  butaság  vol-
na.  Korszerű  színházi  rendszer  a  ma-
ga  belső  problémáinak  tisztázása  so-
rán  születhet  csak  meg  

A  képzés  specializálódása  es  a  
munkamegosztás  csak  hosszú  távú  
program  lehel.  A  művészi  teljesít-
ményt  elismerő  honoráriumrendszer  
kidolgozása  viszont  lassan  tegnapi  
feladattá  válik,  s  megoldatlansága  
demoralizálja  az  alkotó  munkát  már  
ma  is, és  beláthatatlan  károkat okoz-
hat  a  jövőben  is,  ha  nem  tesszük  
meg  erkölcsi  mércének  

Ez  a  színészek  szabadabb  áramlá-
sát  biztosítaná  a  színházak  között  is,  
s  egy-egy  féléves,  egyéves  filmezést  
is  honorálni  tudna  a  színésznek  —  
más  elfoglaltság  kizárásával  

Az  az  anyagi  kár,  melyet  ma  a  
színészegyeztetés  okoz  a  televízió-
ban  és  a  filmgyárban,  bőven  fedeze-
tet  biztositana  egy  tágasabb  keretek  
között  mozgó  honoráriumrendszer  
kidolgozására,  mely  a  vezető  színé-
szeket  bizonyos  időtartamra  teljes  
munkakörrel  kötné  egy-egy  filmhez,  
s  olyan  speciálisan  képzett  saját  tár-
sulat  létrehozására,  melyre  a  film-
gyár  már  kísérletet  tett,  de  a  televí-
zió  nélkül  képtelen  tovább  bővíteni,  
s  állandó  frissítését  megoldani  
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