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Amit el tudok mondani

Jegyzetek mesterségemről „A

hely"

„Az emberélet útjának fe l é n . . . " - mi
van a kapu fölé írva? „Ki itt belépsz ..."?
Nem. „Minden jegy elkelt."

Hiába rakták kirakatba a színészek
képeit, helyüket az üvegen elfoglalta a
fényes nap. Hajolhatsz jobbra, hajolhatsz
balra, leguggolhatsz, vagy ágaskodhatsz,
tekinteted nem talál rést a tükörképek
rétegei közt az üvegszekrény mélyébe:
csak önmagadat látod, vagy a szemközti
házsort, vagy a járókelők vonuló tömegét,
ahogy orrod elé vetülnek, hátad mögül az
üveglapra. A fényképpé la-pult színésznői
keblek és a művész urak arcán a fájdalom
grimaszai láthatatlanul pihennek a nappal
reszkető káprázata mögött.

„Ki itt belépsz. .", szűk, szűkülő, sötét,
mind sötétebb mélybe visz az utad: az
anyaméhbe. És ahol a legszűkebb,
legsötétebb odút várnád, a labirintus végét
- egy meztelen villanykörte fénye a
deszkák és szálkák felett: ebben a világban
ez a délelőtti fény.

„Operaház fantomja" - minden szín-ház
labirintus, soha, egyetlen színházban sem
ismertem ki magam, évek múltán sem.
Minden színház mélyén rejtőzik egy
szerelmes, egy érzelmes szívű, egy le nem
leplezhető arcú torzszülött.

A színpad sivatag. Háttérben,
összehajtogatva, az ardennes-i erdő.
Arccal a falnak, orrával a vakolatra
tapadva, használaton kívül Donatello
Dávidja, eredeti nagyságban, de kidülledő
csípőjének mély süppedése nem csillog
vizesen, mint az érc, amit odafordít
nekünk, szépséges hermafrodita fara
tésztásan duzzad, mint a nap nem érte hús;
ez csak egy gipsz másolat.

A számozott öltözőajtók sora mint a
kórházi ajtók sora. A tükrök előtt, az
asztalkán festéktől vörös vattacsomók. -
Menstruálsz? - kérdezte barátom, aki
először járt színházi öltözőben.

Ez egy felezett ország. Vagy egy durván
összeragasztott ország. Mint ahogy durván
ragad a szakáll az arcra, durván ragad a
nézőtér a színpad hasához; és a színpad
két megyéje: díszlet előtt és díszlet
mögött; ahogy durva az ellentét a királyi
palást és a madzag közt, amellyel puha
vállunkra akasztjuk. (És amilyen durva és
primitív ez a hasonlat.) A dolgok itt épp
hogy összeillenek, épp hogy egymáshoz
tapadnak, csiriz és enyv köti csak őket,
kémiai átmenet nincs, bármi bármely
pillanatban széthullhat (ahogy széthullnak
a szerelmespárok, ha megváltozik a
szereposztás) - minden elem megőrzi a
maga idegen önmagát önmagában.

Ez itt az ember világa, csak az emberé.
Ez itt az emberi testek (verejték-szag és az
enyv hullaszaga a színház szaga) és a
tartásuk vesztett, megpuhult lelkek világa.
A színészek nőiesek, a színésznők
férfiasak. Nemtelenség, mind-két nem
elemeinek gazdátlan lebegése, bármikor
bárhova tapadni kész szabadsága, émelyítő
bizonytalanság. Frigiditás; bősz étvágyak;
magány.

Akik megvetik a színészeket, a szaros
pelenkától undorodnak.

Az ember e világában úgy kell a forma,
a szerep, a tiszta szó, a zenei és növényi
elem, mint az oxigén.

Kinn leszáll a nap, benn kigyúl a rivalda
- a nézőtér vöröslő belseje magába öleli a
várakozó arcú tömeget. A színész, az
ember kilép az árnyékból a fénybe, és
felragyog, mint egy fa.

I.

 A harag igazi erőforrás - mondta a
költő. - Valami ellen indulni: az a legjobb.
Az ember energiái azonnal el-
rendeződnek, mindjárt megkapjuk a kel-lő
lelkesültséget. Jól kell kiválasztani az
ellenfeleket, és az ember már tehetséges.

 Ha az ember elvileg beszél a mű

vészetről, az mindig vita jellegű - mondta
a költő. - Az alkotás maga: van, nem
mond semmit, nem is akar ellentmondani
senkinek. Az elvi jellegű megfogalmazás
akkor is kénytelen megteremteni az
ellenvéleményeket, ha nincsenek: ha
nincs kivel vitatkoznia, úgy érzi, hogy
haszna sincs. Ezért nehéz olyan kérdése-
ket csak feltenni is, amelyekkel körülöt-
tünk senki sem törődik.

- Ami a problémákban érdekes, az mind
nem vonatkozik az igazán nagy
művészekre mondta a költő. - Azok
szerettek egy tárgyat, egy embert, és ad-
dig festették, amíg ott állt előttük a
vásznon. Ami „érdekes" az a mozgalmak,
a célok, a viták. Én beérem a művészettel.
Nem érdekelnek az irányzatok. Néhány
nagyon egyszerű dolog érdekel: egy
tárgy, egy-egy mozgás, a naplemente.
Nem érdekel az életem. Nem érdekel a
lelkem sem.

1. Gátlás és elmélet

Újra átfutottam évekkel ezelőtt
félbehagyott Sztanyiszlavszkij-
tanulmányomat. („Hódolat
Sztanyiszlavszkijnak" - ez lett volna a
címe.) Műkedvelő írás vala-miről, amiről
tudományosan kellene beszélni. A
színész plagizátor, szerepeiben már
felfedezett dolgokat fedez fel újra, újra
meg újra feltalálja a spanyolviaszkot.
Szerepeim gyakorlati munkára és lírai
életre kényszerítenek, se időm, se kedvem
ellenőrizni, ki mit mondott már el Shakes-
peare-ről vagy a színészetről, hivatkozni
erre meg arra. Nem lehet dolgom, hogy
rendszereket építsek fel, vagy idézőjele-
ket rakosgassak.

Mégis bosszant a gondolatok tehetetlen
lustasága az élet és a művészet minden
meghatározás alól kisurranó virgoncsága
mellett. Az egész „modern" művészet
fuldoklik az analízisek, filozofálgatások,
felcsípett lélektani, vallásos és
természettudományos ötletek zagyva
keverékében, mi, művészek félművelt fe-
csegőkké váltunk. A „nézetekben" mint-
ha valóban lenne valami konkrét és va-
lóságos, amire szükségünk van - mintha a
jó művek valóban nyernének valamit a
kísérő intellektuális szövegtől -, de aztán
az elvek, sajnos, azonnal burjánzani kez-
denek, abszurd logikájuk szerint, és elbo-
rítanak, megölnek mindent.

Néha úgy érzem, hogy a viták csak arra
jók, hogy tanulmányozhassuk azokat,
akik vitáznak. Amit egy elmélet valóban
jelent, az a magányban dől cl, négy fal
között. És a próbán.

„ Kezemet, lábamat, a szavak áradatát már

nem tudtam fékezni, és ezzel csak nő-



veltem a kellemetlen feszültséget. Szégyenkeztem
minden egyes kiejtett szavam és minden
mozdulatom miatt, és ugyanakkor bíráltam já-
tékomat. Belepirultam a nagy igyekezetbe, gör-
csösen összeszorítottam lábujjaimat és kezem e t . . .
A már unalomig ismert szöveg kiejtése és a
megszokott mozdulatok minduntalan megelőzték
gondolataimat és érzéseimet ... Csak úgy vágtam,
hadartam a szöveget. Lélegzetem csaknem elfúlt
belé. Szerettem volna lassítani az ütemet, de nem
tudtam. A szöveg legszebb, leghatásosabb mondatai
úgy suhantak cl mellettem, mint a távírópóznák a
robogó vonat mellett. A legkisebb zavar,
fennakadás, és elkerülhetetlen a katasztrófa ...
Miért ismételgetem újra és újra ugyanazokat az
érzéseket, fogásokat és taglejtéseket? Kinek a vi-
selkedéséről van itt szó? Az enyémről-c vagy a vad
mór magatartásáról. .. A gyámoltalanságnak és a
zavarnak ezen a tetőfokán hirtelen dühbe gurultam.
Magam se tudnám megmondani, kire haragudtam
meg olyan nagyon, magamra-e vagy a közönségre.
Néhány percig úgy éreztem, hogy semmi közöm
mindahhoz, ami itt történik, és hallatlanul
nekibátorodtam.

»Vért, Jágó, vért!«
Ez az emlékezetes mondat szinte akaratlanul

robbant ki. Egy szenvedő, őrjöngő ember kiáltása
volt. Magam sem tudom, miképpen tört ki belőlem
így! Lehet, hogy abban a pillanatban átéreztem a
jóhiszemű ember szörnyű sérelmét, és szívből
megsajnáltam a mórt. De ugyanakkor feltámadt az
emlékezetemben az is, miként jellemezte Puscsin
Othellót. Ez a magyarázat most megvilágosodott
előttem, és pontosan fel-keltette a megfelelő érzést.
Alig éreztem meg a tetszést, máris robbanásig
feszült bennem az erő, melyet nem tudtam többé
irányítani. Valósággal repített. Nem emlékszem
már arra sem, miként játszottam cl a jelenet
v ég ét . . . meg-szabadultam minden félelemtől, és
új élet, is-meretlen, mámoros, részegítő élet nyílt
meg előttem. Máig sem ismerek magasztosabb gyö-
nyört annál, mint amit a színpad deszkáin né-hány
perc alatt átéltem .

- Nem tudom, semmire sem emlékszem -
mondtam Torcov dicséretétől kábultan -, csak arra
emlékszem, hogy felejthetetlen pillanatokat éltem
át, és a jövőben is mindig így szeretnék játszani,
teljes odaadással.. .

Nem folytattam, mert majdnem eleredt a
könnyem."

(Sztanyiszlavszkij: A színész munkája)

Íme, ezek a sorok tettek Sztanyiszlavszkij
rajongójává, nem mély megfontolások.
Leírta a kezdő - de általában: a „gátlásos" -
színész görcseit és kínjait, és én magamra
ismertem; megkönnyebbültem, hogy nem
egyedül vagyok szerencsétlen, hogy
betegségem (pl. hogy nem tudom hova tenni
a kezem meg a lábam) orvosolható. Ettől
kezdve az ő mondataival gondoltam a
magam bajára, és ez jó volt. Így kezdődött,
ennyi volt az egész. Később kiderült, hogy
a kis kezelendő betegség pályám és életem
leglé-

nyegesebb, talán gyógyíthatatlan konflik-
tusainak tünete. Sztanyiszlavszkij „hitem"
lett, ütközőpont a világ és köztem. Az
„elmélet" állandó harcba kevert a világgal,
aztán (vagy talán már az első pillanatban?)
önmagammal. Rég nem olvastam, amit írt,
de mindig őrá gondoltam.

Ma már tudom, hogy még nem is hal-
lottam Sztanyiszlavszkij nevét, de a konf-
liktus már létezett. Be kell látnom: a
„Sztanyiszlavszkij-rendszer" az én éle-
temben egy konfliktus történetének egyik
állomása.

Az „elmélet" - mint egy konfliktus
eredménye ...?

Pályám tíz évén keresztül gyötörtek a
legsúlyosabb, csaknem beteges ,,gátlások".
Voltak, akik végképp lemondtak rólam.
Rendezőim szívesen keresték a gátlások
okát a színészeten kívül, ki vi-
lágnézetemben, ki magánéletemben. Eszem
és ösztönöm azt súgta, hogy ne hallgassak
rájuk, hogy a színjátszással kell
foglalkoznom. Véleményükben ön-
megnyugtató csalást láttam: ha velem
„emberileg" van baj, akkor forduljak

GÁBOR MlKLÓS MINT JACQUES
AZ AHOGY TETSZIKBEN (1949, NEMZETI SZÍNHÁZ)

orvoshoz vagy egy nőhöz, „ismerjem meg
önmagamat", javítsam ki világnézetem
hibáit - majd tudok játszani; így minden
kérdésem megnyugtatóan egyszerűnek,
átlátszónak tűnhetett a szemükben, ta-
nácsokat is adhattak, véleményük is le-
hetett, én voltam a gyenge vagy gonosz, ha
nem fogadtam meg, amit jószándékkal
mondtak nekem.

„Gátlásaim" egész pályám alatt vissza-
visszatértek, ha nem is a krízis erejével.
Ugyanazon időszakban egyik szerepben
jelentkeztek, a másikban nem;
legsikeresebb éveimben is voltak „gátlásos"
bukásaim vagy félbukásaim. De - miután
saját színészmesterségemet meg-tanultam -
„gátlásos" alakításaimat is ki tudtam
javítani, helyükre tudtam rakni. Molnár
három egyfelvonásosában vagy a
Koldusoperában az első előadásokon
„gátlásos" voltam, a későbbiekben már
felszabadult. Eközben magánéletem, vi-
lágnézetem nem vagy alig változott.

Igaz, a „gátlásokban" mindig sok az
emberi és nem művészi motívum és tünet,
emberi és művészi „gátlás" között
mindenképpen van párhuzam és kölcsö-
nösség. A színész „gátlásai" olyan alakot
öltenek, amilyen az ember lappangó
komplexusaiban, adott egyéniségében le-
hetőségként készen áll. Az ember egy és
oszthatatlan: ha beteg vagyok, az egész
ember beteg. De éppen ezért alig tehetünk
okosabbat - színész és rendező -, mint hogy
a színházban fogjuk meg a dolgot. A
színészetben egyszerűen „tünetet" és a
magánéletben „okot" látni, a színész
művészetét egyszerűen szexuális vagy
hiúsági vagy világnézeti kérdések-re
redukálni: ez nem magyarázat és nem is
bölcsesség, legfeljebb a bölcsesség könnyű
póza. Fel kell ismerni és el kell ismerni,
hogy a színház nem gyógyintézet, a színész
nem idegbajos, a színjátszás nem
kenyérkereset pusztán, de nem is csak
bizonyos képességek gyakorlása, hanem a
színész életének, énjének, egész
egyéniségének egyik fő - ha nem a legfőbb
- működése, legalább olyan fontos, mint
családi élete vagy éppen aktuális
meggyőződései.

Első, a gátlások korának eljövetelét
jelző, vészjósló bukásom a „méla Jacques"

volt, az Ahogy tetszik I949-es előadásában.
1949-ben sokat tudtam Jacques-ról.

Szétboncoltam pszichéjét, világnézetét,
külső jellemvonásait; begyakoroltam jel-
legzetesen kacsázó járását; rájöttem, hogy
kissé kopaszodik. Rendezőm azt mondta
Jacgues-ra: „jobboldali szociál-



AHOGY TETSZIK (1949). BALRÓL AZ ELSŐ

GÁBOR MIKLÓS JACQUES SZEREPÉBEN

AHOGY TETSZIK (1964, MADÁCH SZÍNHÁZ;

„II. JACQUES"

demokrata széplélek" - és ez korántsem
olyan sematikus jellemzés, mint amilyen-
nek tűnik. A rendező és én úgy gondoltuk,
hogy szakítva a szerep tradícióival, sikerül
majd egy entellektüel típus szellemes
karikatúráját színpadra vinnünk.

Hiába tudtam annyi mindent Jacquesról,
a közönség nem tudta, hova tegye ezt az
embert - egyáltalában „embernek" tekintse-
e? „Érdekes elképzelés" - mondták a
rokonlelkű értelmiségiek jó-indulattal.
Egyszóval megbuktam. Ha más nem,
közérzetem közölte velem ezt a szomorú
tényt; alakításom össze nem illő, széthullt
törmelékek halmaza volt, mint a
megszáradt keksz.

Talán rendezőm rám erőszakolta meg-
győződését?

Instrukciói szellemesek és okosak vol-
tak, és én teljesen egyetértettem vele.
Éppen az bénított meg, hogy tetszett, amit
kívánt tőlem - ha nem értettem volna egyet,
még mindig lehet, hogy megbukom, de
krízist nem okozott volna bennem a bukás.
Egyetértettem - de tehetségtelen voltam;
tehetségtelen és nem ellenálló. Minél
mélyebben megismertem rendezőm
elképzelését, minél inkább azonosultam
vele - annál tehetségtelenebb lettem,
fantáziám annál inkább el-apadt.

Talán az elképzelés volt téves és eről-
tetett? 1964-ben újra eljátszottam Jacques-
ot, ezúttal a legnagyobb könnyedséggel és
szép sikerrel. Egy kritikus akkoriban
megrajzolta II. Jacques areképét: körülbelül
olyannak látott, amilyennek 1949-ben
szerettem volna látszani.

Fel kellett tennem a kérdést: első és
második alakításom „tartalmilag" nem is
különbözik, vagy alig különbözik? De maga
a kérdés lehetetlennek tűnt. I. és II. Jacques
annyira különböztek egymástól, amennyire
különbözik bukás és siker, kínszenvedés és
gyönyörűség, zűr-zavar és világos közlés.

Ez a különben okos kritika, ha akarom
igaz volt, ha akarom nem. Tartalmazta a
kritikus véleményét az emberről, akit
eljátszottam - de az ember nem azonos a
róla alkotott véleménnyel, én pedig úgy
tudtam, egy embert játszom. Valójában az
én véleményem Jacques-ról bizonytalanabb
volt, mint a kritikusé. És 1964-ben
véleményem bizonytalanabb volt a sikeres
II. Jacques-ról, mint 1949-ben a bukott I.
Jacques-ról.

Milyen jelekből következtethetett a
kritikus II. Jacques jellemére? Például az
„alma-játék ..."

A száműzött herceg és kísérete - köz-

tök én, II. Jacques - vacsorára készül.
Éppen egy alma után nyújtom a kezem,
amikor fegyverrel a kezében közibünk
toppan Orlando, és halállal fenyeget
mindenkit, aki enni merészel, amíg hű
szolgája éhezik. Ijedten kapom vissza
kezem az almától. A következő jelenet-
ben Orlando és a herceg megbékélnek, én
megnyugodva ismét az alma után nyúlok -
amikor a herceg kiadja az utasítást, hogy
addig senki sem ehet, amíg Orlando ide
nem hozta az öreg szolgát. Ismét vissza
kellett húznom az almáért nyújtott kezem.
Amikor aztán később, miután valóban
mindenki engedélyt kapott a vacsorázásra,
harmadszor is az

almáért nyúltam, egy pillanatig ösztönö-
sen visszahőköltem mozdulat közben,
hátha megint közbejön valami. A kö-
zönség felnevetett. A vacsorázó vadászok
dalba kezdtek, én almámat rágcsálva,
mintha félteném, félrevonultam egy fa alá,
szórakozottan majszolgattam magamban,
de időnként, egy-egy taktusra
csatlakoztam az éneklőkhöz is.

Ez a poénig ismétlődő kis gesztus,
bármilyen szerény igényű is, „kifejezte"

Jacques nevetséges, de egyben önironikus
jellemét és helyzetét, relatív, félig vállalt
magányát és pózát, csatlakozását és kívül
állását. Kifejezte mindazt, amit évekkel
előbb maszkkal, járással, paró-



kával és grimaszokkal akartam kifejezni.
Az „alma-játék" rögtönözve született, a
legegyszerűbb, logikus magatartásból, és
azt például, hogy „poén" lehetősége is
rejlik benne, csak a közönségtől tudtam
meg.

Így tehát mondhatom: én természetem
szerint „belülről" tudok csak játszani, de
ilyen vagy olyan okból 1949-ben „kí-
vülről" akartam?

Az alma után nyúltam. Ez egyszerű
„cselekvés". De hogyan lett ebből „gesz-
tus"? Honnan és hogyan kapott ez az
egyszerű, célszerű mozdulat valóban ér-
telmet? Amikor az alma után nyúltam
 nem voltam tudatában, hogy Jacques
vagyok? Nem láttam vagy - ha ezt lehet
mondani - nem éreztem magam kívülről
is?

Hamlet-alakításomról készült fényké-
peken felfedeztem egy vissza-visszatérő
gesztusomat: egy figyelmeztetően és egy-
ben elutasítóan felemelt kéztartást. Va-
lami ilyesmit tartalmazott: „Ne feledd . .
. Várj, még nem végeztem ... !"
 felhívást és egyben távoltartást, táma-
dást és egyben visszahúzódást. Pontosab-
ban képviseli Hamletem magatartását,
mint bármi, amit mondhatok róla. Ref-

lexként, öntudatlanul alakult azzá, ami,
szituációból, kapcsolatból, feleletként
partnereim gesztusára, rögtönzésként,
„belülről". De mitől hogyan lett ez a
mozdulat ilyen szoborszerű szimbólum-
má? Az alakítás egyik visszatérő, szer-
kezeti támaszává? Vajon amikor ezt a
gesztust tettem, nem tudtam-e, hogy
„Hamlet vagyok"? Nem láttam-e Ham-
letet kívülről is?

Hogyan válik a naturális cselekvés
szimbolikus gesztussá? Erre mit felel,
tud-e felelni Sztanyiszlavszkij?

Néhány évvel I. Jacques után - már
nyakig kríziseim és „gátlásaim" tengeré-
ben - az Ármány és szerelem egyik pró-
báján (1952. szeptember 16-án) a követ-
kező sorokat firkantottam egy noteszlap-
ra:

"Gellért Endre és B. S. azon vitatkoz-
nak, hogy mi jobb: ha a közönség azon-
nal látja a jellemet, vagy ha az csak az
események során bontakozik ki előtte.
(Gellért az utóbbi mellett.) Arról be-
szélnek, hogy egyes tulajdonságokat ho-
gyan kell megmutatni - vagyis a közön-
ségből indulnak ki. Sztanyiszlavszkij pe-
dig azt mondja: cselekedj logikusan,
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adott körülményeidnek megfelelően, és
nem kell magyarázni vagy mutogatni.
Gellért a külső formát rögzíti:
 Jó lenne, ha valami állati hang törne

ki belőled, a visszafojtott lélegzetből. Ez
fejezné ki technikailag legjobban az
örömet.

Vagy: - A fiaddal való jelenetben a
nézőnek majd erre kell emlékeznie.

Gellért lépésről lépésre lerögzíti a
szerep gondolatmenetét, a színész feladata
csak annyi, hogy azt a közönséggel kö-
zölje, hogy megtalálja a lélekben történő
események külső jeleit, sőt, csak hogy
ezeket a jeleket végrehajtsa.

De a tartalom: az stimmel ! Itt a prob-
léma!

Gellért: - A jelenet mottója: ha nem
sikerül a házasság, oda a hatalmam! Te
nem vagy eléggé kátyúban, holott csak két
alternatíva van, más kiút nincs. Ez nincs
eléggé benne a magatartásodban. Wurm
agya is jár, mint a motolla, hisz a
kancellárral ő is bukik. Fokról fokra
beadja az ingerült kancellárnak saját ter-
vét. Nem látom az izgalmat, ahogy a
kancellár a teljes passzivitásból a legvi-
harosabb aktivitásba megy át. Minden szín
jó, de nem indult eléggé mélyről a jelenet,
és nem ment eléggé föl.
 Teljesen új hangot ütöttem meg az új

szín nyomán, és ezért kihagytam belőle az
izgalmat.

Visszamennek, újra meg újra, más és
más hangszínnel megcsinálják ugyanazt -
»mintázzák« az előadást.
 Itt hozd ki a szerelem és gyűlölet két

éles színét - mondja nekem Gellért.
»Szín«: ez Gellért fő eleme.
De ha arra figyelek, hogy gesztusom,

hangom mit tartalmaz, akkor hogyan
tartsak kapcsolatot? Akkor nem tudok arra
figyelni, hogyan mozdul meg partnerem
szemöldöke! Itt két teljesen különböző
lelkiállapotról, két teljesen különböző
figyelemről van szó!"

Ebből a kis feljegyzésből is világos,
hogy láttam a rendező instrukcióinak ér-
vényességét, és nem értettem, miért nem
tudok velük mit kezdeni? Jacques eseté-
ben nem tudtam a közönséggel megértetni
„felfogásomat", Ferdinánd esetében
viszont - mintha meghalt volna a szívem -
„érezni" nem tudtam. De mindkét esetben
a „kívülről" és „belülről" dilemmájával
küszködtem. Legfőképpen azért, mert nem
tudtam eldönteni - és senki se tudta nekem
megmagyarázni -, mi az, hogy „kívülről",
és mi az, hogy „belülről".

Kollégáim ugyanilyen körülmények
között kitűnően tudtak dolgozni. Azt hit-



tem, nincs más választásom, mint eldön-
teni: vagy ők a tehetségesek vagy én. És
mert azt láttam, hogy ők tehetségesek -
csak a magam tehetségében kételkedhet-
tem. Az az egyszerű dolog nem jutott
eszembe - mellesleg nekik sem -, hogy
többféle tehetség is létezhet. Tudatunkban
csak a „vagy-vagy" létezett. Vagy
egyetértettem vagy harcoltam. Harcoltunk
- anélkül, hogy kiderült volna, miben nem
értünk egyet. Annál is inkább, mert amíg
Brecht porondra nem lépett, a „kívülről"
sértésnek számított.
Különben is: Schillert „kívülről" játszani?
De ha mindenki azt mondja: „belülről", és
a szerepek felfogásában sincs kimutatható
ellentét, akkor itt vagy csak másodrendű,
„módszerbeli" kérdések körül folyik a vita,
vagy valóban csak személyes
elfogultságok miatt nem értjük meg
egymást! Mindenesetre védekeznem
kellett, ahogy tudtam, a tehetségtelenség
veszélye életveszély, agresszív lettem. De
- anélkül, hogy erről tudtunk volna - a
viták zűrzavarában mind egyet kerestünk:
saját tehetségünk törvényeit.

2. Szubjektív elmélet

Álmomban sötét színfalak mögött té-
velyegtem, dühöngve és kétségbeesve, míg
nagy sokára megtaláltam a szűk bejáratot,
és kiléptem a fénybe, a közönség elé, hogy
elmondjam Hamlet monológ-ját. Előttem a
nézőtér mintha cirkusz nézőtere lett volna,
és középen, egy kissé emelt széksorban ott
ült Major Tamás. Ekkor zavartan éreztem,
hogy nem jut eszembe a monológ első
sora: „Ó, hogy nem olvad ... - vagy ,,... az
öngyilkosság ellen kánonát ..." Valamit
be-

széltem, a közönség tapsolt, de én csak
Major egészségesen barnára sült arcát
láttam; fölényesen, gúnyosan mosolygott.
Hiába tapsoltak körülötte, ő tudta, hogy
értelmetlenségeket beszélek, és összeza-
vartam a szöveget.

Major Tamással én valamikor réges-
régen sokat csatáztam; már több mint egy
évtizede, hogy jóformán nem is ta-
lálkoztunk. De az az ember, akit ál-
momban láttam, 1945 márciusában egy-
szer utánam kiabált az utcán .. .

...gyönyörű volt az idő. Az Opera zsúfolt
folyosóin kódorogtam, kórushangok közt,
míg megtaláltam a sok idegen után Majort,
Maklári Zoltánt meg Sándor Jenőt, az
ügyelőt. Lenn ácsorogtunk a hatalmas
színpadon, a Faustot próbálták. Aztán
együtt baktattunk a nem is márciusi,
inkább májusi Andrássy úton. A
művészétkezdében - a Jókai téren

megettünk egy babfőzeléket, majd a
Brazilban feketéztünk. (Tomi Sándor Je-
nőtől kért kölcsön pár pengőt, abból fi-
zetett.) Később együtt mentünk a Kamara
Színházba. Az Andrássy út tele volt
emberrel, egyenruhás és civil emberek
handléztak a házak tövében, de ha
elnéztem a Liget irányába, akkor béke volt
és szabadság, a fákon fátyol - fák, egy
sorban, egymás mögött, messzire .. .

Megnéztem a Tartuffe-öt. Majd ismét ott
mentem a tágas úton, amikor valaki
utánam kiáltott: „Miklós!" - Tomi volt az!
Mit akart? Semmit. Csak úgy, barátságból
. . . és vele még két-három mindenféle
ember a színházból. Az egész zavaros
volt, lelkes és értelmetlen. Az utca már
sötét, de valamit mégis őrzött a nappal
fényeiből, mint nyári testek a meleget. Az
egész mai nap zavaros volt, kó-

dorgós. Maklári Zoltán a „kollégám"!
Tomi a barátom! Milyen értelmetlen volt,
hogy utánam kiáltott, hogy meg-örültem
neki! Az Andrássy út olyan tavaszi volt!
Honnan jött ez a nap? Itt volt és boldoggá
tett, suta volt és csupa remény. Este otthon
sorban becsuktam az utcai szobák
spalettáit, erős volt a holdvilág, de hozzá
meleg és olyan csend, hogy egy pillanatig
azt hittem, tücsökszót hallok a néma utca
romjai közt. Kicsit féltem is a háború ölte
szobákban, szemben a kék utcával - darab-
jai egymás 'után tűntek el előlem, ahogy a
csámpás spalettákat csukogattam .. .

Azon a napon „Tomi" hangja a barátság,
a közösséghez tartozás, az élet hang-ja
volt. Mindez rég volt, talán igaz se volt.
De bennem valaminek „olvadnia" kell,
valamiféle merevségnek . . . Talán makacs
ragaszkodásomat Sztanyiszlavszkijhoz (az
ő nevében lázadtam Major ellen) fel
kellene oldanom a vita és el-lenállás
görcseitől?

Önmagamat azonosítottam Sztanyisz-
lavszkijjal - hát most meg kell kísérel-
nem, hogy tagadjam önmagamban Szta-
nyiszlavszkijt. Rá vonatkozó minden tu-
dásom (ha van ilyen) talán szilárdabb
alapon állna, ha nem bizonyítani, hanem
cáfolni akarnám és tudnám. (És vele ön-
magam.) Ha jól megnézem, mi más évek
óta tartó foglalkozásom - inkább küsz-
ködésem - Sztanyiszlavszkijjal, mint
Sztanyiszlavszkij alattomos felszámolása,
megsemmisítése? (És a kísérteties érzés:
hátha önmagam is megsemmisülök vele
együtt? Hátha nem tudok majd játszani?)

Juli szereti az angol nyelvet, de pa-
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naszkodik is, mert túlságosan szabályta-
lannak találja. E félelem, mely mindig a
logika és a szabályok rendjébe menekülne,
ez a félelem az élettől. Magam is
félelemből bújtam oly soká Sztanyisz-
lavszkij tételei mögé. Tanítványnak len-ni,
más nevében beszélni, az már majd-nem
gyávaság.

Ha megértek valamit, az még nem én
vagyok, Goethe nem attól Goethe, hogy
megértette Shakespeare-t. Szembekerü-
lünk valakivel, aki tagad minket - akár
csak álmunkban is -, és akárhogy győzzük
érvekkel, ha figyelünk a bennünk
jelentkező émelyítő bizonytalanságra, mi-
lyen könnyen, milyen nevetségesen za-
varba jövünk!

Régebben hittem véleményeim objek-
tivitásában - ma a világ ismeretlen ob-
jektivitásában hiszek, véleményeimben
alig. Ha valamiről beszélni kezdek, sosem
tudom elég kicsire összehúzni magam.
Mintha minden kijelentés egyben
devalválódás is lenne. Magamat is ide-
genebbül látom, mint ismeretlen tényt.
(Amíg fiatal voltam, ez tilos volt: ér-
vényesülnöm kellett.)

Az eszem kitartana amellett, amit úgy-
ahogy már igazolt önmaga előtt. De tu-
domásul kell vennem, hogy amit gondo-
lok, csak kifejezése jelenlegi állapotom-
nak. Az élet kényszerít, hogy saját gon-
dolataim ellen forduljak.
Arról szeretnék beszélni, amit nem tudok.

Addig magyarázták, hogy Brecht és
Sztanyiszlavszkij, az kettő, amíg csaknem
elfelejtettem, hogy a Kurázsi mama né-
zőterén nekem ugyanattól dobbant meg a
szívem, mint a Holt lelkek nézőterén.
Mindkettőben ugyanaz a dolog ragadott
meg, valami teljesen személyes. Hogy ezt
a nekem leglényegesebbet megragadjam,
kénytelen vagyok vitázni mindkettővel,
Sztanyiszlavszkijjal és Brechttel is, levá-
lasztani magamról, ami csak hozzájuk
tartozik, hozzám nem. Igy a kettőből lesz
bennem egy, de ez az „egy": már egy
harmadik, és benne új arcot kap az is, amit
a másik kettőtől plagizálok. „Harmadik út"
ez, de nem összebékítés, valóban
harmadik, külön út. Az én utam -
utacskám.

Az „elmélet" - vagyis amit a színé-
szetről gondolok - életem legszemélyesebb
ügye. Keresek egy módot, hogy saját
nyugtalanságaimat nyakon csíphessem:
ennyi az elmélet; fogás, amellyel
kezelhetem, ami egyébként kezelhetetlen.

Brecht és Sztanyiszlavszkij arra jók,
hogy segítségükkel megközelítsem azt,
amiről egyikünk se beszél.

De Selye professzor kérdése sem volt
más kezdetben, mint egy laikus kérdése:
„Jó, jó professzor úr, de mi az, hogy
betegség?" Ha nem tudott volna meg-
felelni saját naiv kérdésére, nem volna
helye a szakmában. Sztanyiszlavszkij kér-
dése is egy műkedvelőé: „Jó, jó művész
urak, de mi a szín játszás?" - ezt kérdezte
egy életen át. A nem tudományos, az
eretnek és szubjektív kérdés, a nem szak-
mai néha mindennél termékenyebb.

Ahányszor a színészetről gondolkoztam,
mindig kettőt éreztem: valamivel nem
tudok elszámolni, ami tetszik nekem; és
valamivel nem tudok elszámolni, amit én
magam is csinálok. Nem tudtam úgy
feltenni a kérdéseket, hogy ne támadjam,
amire tulajdonképpen vágytam - és hogy
ne védjem, amit magam is
gyengeségemnek éreztem. Gondolko-
dásomnak ilyen kényszerítő mechaniz-
musa ellen csak úgy védekezhetek, ha
különbséget tudok tenni, anélkül, hogy
értékítéletet mondanék. Ha meg tudom
határozni, ami idegen nekem, anélkül,
hogy elvágnám saját utamat.

Valaki egyszer azt mondta, hogy Ham-
letben én jobb vagyok, mint Olivier, mert
„emberibb" és „megrendítőbb" vagyok.
Nem tudta, hogy ezzel megsebez, hogy
önbizalmam leggyengébb pontját találja
el. Hisz nem egyszer tettem fel a kérdést:
nem igazabb-e a színész, akinek nem
látom könnyét, de aki - igazi ko-
médiásként - minden pillanatban terro-
rizálni tud egyénisége „démoni" erejével?
Valójában minden igazi tehetség
megjelenése a világ színpadán vagy film-
vásznán egész színész-létemet krízisekbe
sodorta. Csak hiúság okozta ezeket a
válságokat?

El kellett jönnie a pillanatnak, ami-kor
felismerem: többé semmiféle édes-kés
nyugalomba nem vonulhatok vissza,
semmi nem fenyeget jobban, mint ez -
különösen amióta sikereim vannak. Csak
élő problémák tarthatnak életben, élők és
nem mesterségesek, nem a játék az is-mert
„problémák" ismert elemeivel. Hiúság
vagy nem, majd kiderül. Nem vigaszt és
nem ellentmondást kívánok, nem vitát és
magyarázatot, nem azt, hogy mások
megnyugtassanak önmagam képességei
felől. Csak azt kívánom, hogy végre
valóban arra figyeljek, ami nem hagy
nyugton. Ráfigyelek és már túl vagyok
rajta - illetve benne vagyok a
„problémában", és éppen ez az, amit
akarok, nem túllenni rajta.

Itt az idegen tehetség, látszólag - saját
egyéniségem vagy szokásaim, „el

veim" szerint - a „művészet" határain
kívül eső valaki, és egyenesen a mellem-
nek támad, átlát rajtam, leleplez. Hadd
jöjjön, minél védtelenebb vagyok, annál
inkább. Hisz mire vágyunk, ha nem arra,
ami a „művészeten" kívül van?

Hányszor éreztem, hogy az embereket
valami félrevezeti, hogy amire képes va-
gyok, az semmi, amit pedig igazán be-
csülök, arra nem vagyok képes, hogy
örökre meg vagyok fosztva attól, amit
szeretek, legjobban szeretek az életben?!

Hamlet? Nem érdekel! Ne emlékez-
tessetek sikereimre! Vágyam megoszt-
hatatlan, hisz ha közölni tudnám, az maga
lenne az!

- Minden igazi művész a „pathost"
keresi, bármilyen alakot váltson is -
mondta költő barátom. - Minden mű-vész
valami csillogót keres, azt várja, hogy ami
körülötte van, csillanjon fel. Nyilván
minden költő életében volt mindenféle
probléma, de csak arról írtak verset, ami
így felragyogott. Szabó Lőrinc is azért
keresi a parlandót, hogy megtalálja a
„pathos"-t.

Nekem van bizonyos beszéd- és moz-
gáskultúrám (valójában mindkettő elég
szegényes), van bizonyos intellektuális
készletem (rendezetlen és rendszertelen,
csak az tudja rendbehozni valamennyire,
ha egy központi megszállottság, mint
mágnes a vasreszeléket, maga köré ránt-ja
elemeit), így látszólag mindenféle mű-
fajban boldogulok. De igazán csak egyet
tudok: végigrágni magam a kis tennivalók
milliárdjain, hogy valamerre kitörjek. Az
angyal engem sose látogat meg kívülről,
és nem is élek a szellemi koncentráció
igazi állapotában, inkább szórakozottan.
De megfigyelő se vagyok, apró
jellemvonások gyűjtője. Ha jellemző
vonást találok egy szerepemhez, az csak
megjelenik, ott van, nem tudtam, hogy ott
lesz, éppen úgy, mint „poénjeim".

Amikor Gielgud varázslatos zeneiségét
csodálom, csaknem sírva fakadok, mert
érzem, hogy valamilyen okból ez nekem
elérhetetlen. Ugyanezt éreztem Moissi
lemezeit vagy Ódry Árpádot hallgatva. De
amikor Brechték Bicska Maxijának
könnyű monstruozitását láttam, akkor is . .
. És ez az érzésem együtt járt a
balsejtelemmel, hogy soha nem tudok
igazán eljátszani egy görög drámát, egy
Racine- vagy Moličre-szerepet. Bicska
Maxi és Oidipusz - hogy kerülnek egymás
mellé bennem?

Zűrzavarosnak tűnt minden. Egyet
azonban mind tisztábbnak láttam: egy



színész és egy színház egyéniségének leg-
döntőbb kérdése: viszonya a formához. A
szerepkörök inkább műfajok, mint jellemek
szerint alakulnak ki (természetesen
eltekintve bizonyos adottságoktól,
elsősorban a külsőtől). Nem az a legszé-
lesebb skálájú színész, aki sokféle jellemet,
hanem aki sokféle műfajt tud. Erről
Sztanyiszlavszkij - nyilván objektív,
korában rejlő okokból - nem beszél.

Másrészt nem vesszük tudomásul, hogy a
„stílus", a „forma" nem közömbös, nem
álláspont, nem valami, ami egyszerűen
megtanulható, hanem a legmélyebben
életünkben, bennünk gyökerező valami. A
„formai" kérdések gyökerét a színész
természetében, önmagunkban kell
keresnünk, nem szabályokban, de a „forma"
mégsem tartozik életünk pszichológiai
kérdései közé. Ha engem valami vonzott,
hát éppen az a művészet, melynek nincs
pszichológiája amilyen pl. Bach muzsikája.
És ha vala-mi zavart, az pl. éppen
Hamletem - érzésem szerint - túlságos
„lélekkel terheltsége" volt.

3. Vallomás a hiúságról

Miért lettem színész?
Hogy „szép legyek, fiatal és

filmszínész". Gondolom ezért.
Nézzék csak meg fiatalkori képeimet.

(Akkoriban minden fényképész azt kérte,
hogy nevessek, az állt legjobban.) Csinos
fiú, ugye? De nézzék meg jobban: ez a
csinosság nem egyértelmű, csúnyaság lap-
pang mögötte, fáradtság, rosszkedv, rej-
tegetett szenvedélyek. A bőr fiatalos fris-
sesége megtörik a szemek táján. Ezek a
szemek mintha túlságosan is jelentősek és
sötétek lennének a feltett szándékhoz.
amellyel az arc egyértelműen jóképűnek
akar látszani.

Csak én tudtam, mennyi erőfeszítésembe
kerül, hogy csinos legyek. Nem voltam
piperkőc, a történelemnek azokban az
éveiben ez nem volt divat, de ki-tűnően
tudtam, milyen hajviselet ellensúlyozza
homlokom durva csapottságát vagy orrom
húsosságát, milyen nyakú ing közömbösíti
arcom hajlamát a puffadtságra.

Legsötétebb kamaszkoromban egyszer
három napig festettem magam, mint egy nő.

Volt egyfajta természetem: könyvmoly
voltam, álmodozó, zárkózott - ez később
különféle dolgokban megnyilvánult. De
nem azért lettem színész, hogy elmondjam
amiről később könyvemben szó lett. Arról
én akkor semmit se tudtam,

az később kiderült rólam. Egy helyet ke-
restem, ahol - mert félénk voltam, de
sikerre vágytam - védve vagyok, és mégis
érvényesülhetek. Tehetetlenségből lettem
színész. Látszólag kibékíthetetlen erők
váratlan kiútja - ez volt könnyel-mű
„döntésem" (amelyet az apai jóvá-hagyás
habozás nélkül, mosolyogva szentesített),
hogy beiratkozom a Színiakadémiára.
Utólag természetesnek látom ezt a lépést.
Talán az is volt: nem én döntöttem, hanem
Isten. De valóban Isten döntött-e? Volt-e,
van-e más kérdésem, mint ez: „Tehetséges
vagyok én?" - a hiúság kérdése?

Belépünk új osztálytársaink közé és ki-
nevetnek - miért? Mert vagyunk, mert
létezünk. Mindnyájan így kezdjük, testi
létezésünk groteszk terhével, kiszolgáltatva
nevetséges testünk magányának. Aki
színészetre adja fejét, az elhatározta, hogy
a szerelmes szemével nézi önmagát, hogy
ha törik, ha szakad, előbb kitalálja, majd
megkísérel hinni benne, majd a világra
kényszeríti: saját szépségét.

Úgy tudtam mindig, hogy csak meg-
értésre és szeretetre vágyom, arra, hogy
odaadjam magam, de közben megszereztem
a sikert és helyemet a világban; harcoltam,
szenvedtem különböző meggyőződésekért
(pl. Sztanyiszlavszkijért) - addig
szenvedtem, addig szenvedtem, amíg
karriert csináltam. Kényszernek engedtem;
amit tettem, kötelező: a színész-nek sikert
kell aratnia!

Amikor szinte állandó halálfélelemben
éltem, megtörténik-e velem, aminek meg
kell történnie, vagyis megkapom-e a
szerepeket, amelyekre szükségem van,
látszólag ok nélkül lázadoztam, hisz, íme,
sokat átkozott igazgatóim és rendezőim
gondoskodtak rólam, visszanézve szinte
nevetséges állandó háborgásom,
vádaskodásom, hogy „nem értenek meg".
De minden lázongásban a jövő mocorgott, a
kielégítetlen szükségérzet. Fél láb-bal
mindig a jövőben jártam. Ez talán nem
bölcs dolog - nem elmerülni a pillanatban -,
de színész-dolog. Ez a lázongás életben
maradásom formája volt; egyben önmagam
leválasztása addigi ön-magamról,
sikereimről, másokról is. Azt mondhatnám:
rendezőim, igazgatóim, a világ szerepekkel
és sikerekkel kapkodott utánam, hogy
kielégítsem, de nem hagytam magam. Ez
egyszerre volt a karrier - és az elmélyedés
útja.

Hamlet? Nem érdekel?
Az embernek azért megjön az esze előbb-

utóbb. Ma irigység nélkül gondolok
Hamletre. És a többire is, pályám

kezdeti sikereire: Michel, Octavius Ceasar,
a Lear Bolondja a hiúság gyönyörű
beteljesülései voltak, önimádatom, az el-
kényeztetett gyerek paradicsoma, a „fiatal
hős", aki halálában megdicsőül, saját
kisöcsém . . Ami ma úgy tűnik, mintha
egyéniségünk elárulása lett volna a múltban
- és elnyomta azt, amit ma az egyet-len
igazságnak tartunk -, amikor itt volt az
ideje, erősebb igazság volt. Egyéniségünk
valóban alakul. Így minden évszaknak meg
lehet a maga - hozzánk mért

„mesterműve", ostobaság, ha utólag
eláruljuk. Talán ami most „nagyobbnak"

tűnik, csak olyan tulajdonságaiban
kiforrottabb, amelyek éppen a teremtő erő
gyengülésével (bár talán csak a teremtő erő
elfogultságának gyengülésével) járnak
együtt. Nem tehetjük cl nem intézetté, amit
elintéztünk, nem tudottá, amit tudunk, ez
igaz, de ami mára elvesztette erejét,
valamikor legerősebb volt - erőnk. Legjobb
életünk minden periódusát úgy tekinteni,
mínt ami ön-magában is „szent", egy távoli,
sejtett titok felé vezető út egyik állomása.

Hamlet? Nem érdekel? Hogy ezt ki-
mondhassam, ahhoz először Hamlet si-
kerére volt szükség.

Mindennapi örömünket add meg nekünk
ma. Mindennapi sikerünket add meg
nekünk ma.

Sztanyiszlavszkij - harcai ellenére -
védett légkörben élt; színháza a gazdag
ember színháza volt, és a szocializmus is
meghagyta annak. Egy szent tisztaságával
közeledett a színházhoz. De sajnos a
tisztaság, az nem színház. Minden színész
tudja, hogy a színjátszás hisztériái, a
letörés és önhittség váltakozása és a többi :
a törtetés, a szereposztások fondorlatai, a
színészi mesterséggel járó féktelen ambíció
és a hiúság milyen gyötrő - ha nem pokollá
- purgatóriummá teszi munkahelyeinket.
Sztanyiszlavszkij etikája egy dilettáns
ábrándja. A színészek reménytelen fajta,
kettétépett, kedélyesen bűnös lények, és ezt
maguk is tudják, nem engednek belőle,
büszkék kárhozott lelkükre, hogy démonok
és szörnyetegek. Nekünk senki se beszél-
jen a paradicsomról, üdvözült lelkek
gyülekezetéről, nekünk segítsenek, hogy
kis társadalmunk igazi törvényei közt
megtaláljuk az utakat és mellékutakat.
Célunk: a siker! És ha Sztanyiszlavszkijt
nem tekintették szakembernek, hát ezért;
mert szinte szava sincs a legdöntőbb pil-
lanatról, amikor a csata sorsa eldől, a siker
pillanatáról.
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- Ha ki kellene menned a város szélére,
s ott egy-két kollégával a betevő falatért,
z életedért ki kellene találnod valamit,
ráma nélkül, megírt karakter nélkül
recht és Sztanyiszlavszkij nélkül, ki

udja, mit találnál ki - mondta barátom. -
z lenne a te igazi színészi mondanivalód.
Amikor katona voltam, időnként oda-

zólt egy-egy őrmester vagy szakaszveze-
ő: „Na színész, csináljon valamit!"
lyenkor nagyon zavarba jöttem. Mit csi-
áljak? Én, a „komoly" művész? Vajon
em ekkor támadt-e fel bennem legerő-
ebben a gyötrő kétely: „színész vagyok-
?" Nem tudom, hogy én kitaláltam volna-

a színészetet, de fel tudnék sorolni
éhány kollégát, akik kitalálták volna.
mikor magányos költő barátom - talán
ert annyira különbözik tőlem - időnként
égis elém villantja a magam színész-

iguráját, jobbat nem is tehetne velem.
Falamon Csortos Gyula utolsó fény-

épe, háta mögött koszorú lóg a falon, a
zínészi dicsőség és a közeledő halál
elképe. Ő maga meztelen arccal néz a
zemembe - vagy inkább szemünkbe, hisz

színész több szempárba néz. Erről a
supasz arcról lehullott gőg, vigyor és
önny - mégis maga a maszk, nem a csont,
halálfej, hanem a fáradtan el-ömlő hús
aszkja, a meztelen életé; ez az arc már

nnyira maszk, hogy minden-kié lehet ...
ost - miután szemem végigjárta útját az

rőtlenül összezáródó kis öklön, az ing
yitott nyakán - ismét egy gyorsan
ürkésző tekintet az ő szemébe, hátha
ajtérem: Csortos, nem pózolsz egy kicsit
ost is? - fut át rajtam egy gondolat

rnya.
Egy novelláskötet került a kezembe,

omlay Artúr ceruzabejegyzéseivel. Ked-
ence: „Aki a szigeteket szerette", a
agány novellája. Az öreg színészek em-

ergyűlölete, íme. . . De ... mennyi eb-ben
z őszinteség?

A „nagyok", az „oroszlánok", a tár-
adalomra utalt magány e sátánian gro-
eszk figurái (minden Lucifer és minden

ephisto megszemélyesítői) - Csortos is
isztán képviselte a színész kettősségét: a
agányos ember királyi méltóságát és a

ányódó bohóc alázatát a csőcselék szí-ne
lőtt.

Sztanyiszlavszkij szótárából hiányzik a
zó: „siker". „Ide figyeljenek, emberek!" -
ogy ezt hogyan kell elkiáltani a
orondon, arról nem beszél. „Ide figyel-
enek, emberek!" - a felhívás a következő
illanatra - ez minden jó előadás

minden pillanata és gesztusa. A dráma
mély megértése, a színész átalakulási ké-
pessége nem minden, néha csak szakmai
ügy. De mindig kérdés a pillanat, az a
pillanat, a színész hatása és terrorja, a
siker; nemcsak etikai, művészi kérdés is.
Sztanyiszlavszkij (legalábbis úgy látszik)
megfeledkezik arról, ami minden egyebet
befolyásol, átszínez. A színész csak a kö-
zönséggel együtt „alkothat", csak a né-
zőtérrel együtt „élhet át".

A Nem félünk a farkastól című drá-
mában, amikor George szerepében arról az
„osztálytársamról" beszéltem, akit (miután
véletlenül megölte apját és anyját)
bolondokházába vittek, és azóta nem
képes megszólalni, én - Albee uta-
sításának megfelelően - hosszú szünetet
tartottam, szinte kínosan, abnormálisan
hosszú szünetet, hogy a közönségbe suly-
koljam a pillanat jelentőségét. Ez a csend
az én hangsúlyom volt. Az előző
mondatok alatt titokban már előkészítet-
tem, előre elfoglaltam a megfelelő test-
helyzetet, hogy majd, ha itt a végszó,
moccannom se kelljen, egyszerűen „úgy
maradjak", némaság és mozdulatlanság
egyszerre álljon be a színpadon. Azután
lassan mind mélyebbre engedtem magam a
hallgatásba. Tekintetem a lazán kezemben
tartott poháron nyugodott, egyenként
leltároztam az üveg minden kis hibáját,
minden kis alig látható karcolást, foltot,
ami látóterembe került. Ha
visszagondolok, most is érzem összezárt
ajkam izmaiban a pillanatról pillanatra
növekvő feszültséget. És eljött a pillanat,
amikor egyszerre el tudtam képzelni -
voltak esték, amikor el kellett képzelnem -
, hogy többé nem tudok megszólalni.
Akkor felkiáltottam végre, mintegy
segítségért: „Márta! Márta!" - szinte
erőszakkal tépve el egymástól ajkaimat; és
a szemem rendszerint könnyes volt.

A közönség - ha nem is követte pon-
tosan, mi történik, hisz Albee nem akarta
eloszlatni a bizonytalanságot, éppen a
bizonytalanság volt a mondani-valója -
megérthette, vagy legalább megérezhette
ezalatt, hogy George „barátja", az
elnémulás küszöbén álló apa-és
anyagyilkos voltaképpen maga George; és
hogy mit jelent életében az oly gyakran
szörnyetegnek tűnő társ, mit jelent az
asszony, „Márta": maga a ki-ejthető szó,
az emberi érintkezés, az élet lehetősége,
maga a társadalom.

Ezek átélt pillanatok voltak. Nem a
néma csend e most leírt tartalmát, dra-
maturgiai feladatát „éltem át", hanem

saját, mindinkább összezáródó szám iz-
mainak növekvő feszültségét - és hozzá
kezem laza ölelését a poháron. De ez még
nem volt minden. Azt akartam, hogy a
közönség is velem együtt érezze az én
szám izmait, a fenyegető némaság,
elnémulás borzalmát, és velem együtt
jusson el a segélyt kérő kiáltásig. Érzé-
keltem az egész nézőteret: elnémult és
mozdulatlanná dermedt, velem együtt. Ha
egyetlen kis krákogást hallottam onnan
lentről, ha egy néző kicsit meg-mozdult
kínjában és megreccsent feneke alatt a
szék, nem hagytam abba a hallgatást, sőt,
újra kezdtem, meghosszabbítottam a
szünetet, folytattam, amíg úgy éreztem,
mindannyian megértjük egymást,
találkozunk a csendben.

Egész énem két összezárt ajkam köré
gyűlt - de odagyűjtöttem a nézőket is. Ha
nem érzékelem a nézőteret, ez a szünet
nem lett volna realitás, nem lett volna
megvalósítható, egyszerűen nem tudtam
volna, meddig tartson. Diadalom, hogy
őket némaságra kényszerítem, hogy nem
hagyok megszökni senkit, ugyanannyira
hatott rám, mint rájuk az, hogy én ajkam
izmaiban érzékeltem a végleges elnémulás,
a téboly rémületét. Megjelenő könnyeim és
a női név segélykiáltása ebből az
állapotból fakadt.

A színész nemcsak játszik - a színész
szerepel.

(Folytatjuk)

ÚJ MAGYAR SZÍNHÁZ ALAKULT

SZLOVÁKIÁBAN

A komárnói Magyar Színház védnökségével új
színház alakult, a kassai Thália Színház. A lap
interjút készített az új szín-ház igazgatójával,
Beke Sándor rendezővel, aki az új színház
problémáiról és fel-adatairól nyilatkozott. Az
új színház első-sorban Kelet-Szlovákia
magyarlakta területein tart majd előadásokat, s
műsorán szerepelni fog a zenés vígjátéktól
kezdve a klasszikus drámáig minden műfaj,
hogy minél szélesebb igényeket legyen képes
a társulat kielégíteni.

Magyar Szó, 1969. december 16.




