
műhely

GÁBOR MIKLÓS

Amit el tudok mondani
Jegyzetek mesterségemről
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Áttekintés

A gyerek, aki szobája mélyébe húzódva,
elmerülten odébb-odébb tologatja asztalán
játékait, és félhangon magában beszél - hol
egyik, hol másik játékkal azonosítva
magát, hol indián, hol cowboy, hol vevő,
hol fűszeres -, „átéli" mindegyik
játékszerét, alárendeli magát mindegyik
játékszernek, önmagáról megfeledkezve
csak a játékszert látja, a szerepet; és a
gyerek aki maga köré csődíti társait vagy a
felnőtteket, és egy-maga vagy pajtásaival
szövetkezve pofákat vág, ugrál, táncol -
megmutatja magát a vállalt szerepen
keresztül, saját szépségét, ügyességét,
vagy azt, hogyan tud utánozni malacot,
nagybácsit, osztálytársat vagy tanárt: ez
két különböző karakterű gyerek - és ez a
játéknak két különböző típusa.

Az egyik gyerek játszik, vagyis „átél"; a
másik gyerek játszik, vagyis „szerepel". A
színész: „átél" és „szerepel".

Ha azt mondom: „átélek", vagy ha azt
mondom: „szerepelek", ugyanarról
beszélek; a színészetről, a színjátszásról.
„Átélés" és „szereplés" - az én felfogásom
szerint - a színjátszás mindig jelenlevő
két vonása, egyben a színészi tehetség
kétféle képessége, működési módja.

„Átélés" és „szereplés" képessége
minden színészben más-más arányban
keveredik. Ezért mondhatom egy szí-
nészről, hogy inkább „átélő" vagy hogy
inkább „szereplő". Ezzel még nem
mondtam értékítéletet, de megállapítottam,
hogy a színészek egyik vagy másik
típusához tartozik-e, hogy munkájában
melyik funkció a döntő. (Az esetek
többségében ezt nem könnyű eldönteni.)

A laikus azt hiszi, hogy az „átélés", az a
szerep érzelmeinek átérzése: sírok,
amikor a szerep sír, nevetek, amikor a
szerep nevet. De ez önmagában a színész
munkájának csak egyik, talán legszem-
betűnőbb, de nem legfontosabb részlete.

Aki „átél,", arra azt szokták mondani,
hogy „belülről" játszik, és ilyenkor azt
hiszik, arról beszél, ami benne van. Hol-
ott belülről: ez egyben kifelé is. Aki „átél",
az éppen nem önmaga belseje, nem saját
lelke felé fordul, hanem valaki mást akar
átélni : a szerepet, néha magát az írót.
„Átélek": ez annyit jelent, hogy odaadom
magam egy külső realitásnak, hogy az a
fontos, önmagammal nem foglalkozom,
önamagamról elfeledkezem.

Aki „szerepel", az a szerepet, a szerzőt
csak eszköznek tekinti, hogy önma-gát -
akár egy maszkban, de önmagát -
megmutassa. A „szereplő" figyelme
kívülről befelé fordul. Önmaga a fontos: a
szerep az ő felfogásában, az ő reagálása a
szerepre. A szerep arra jó, hogy a színész
saját magáról, saját érzéseiről vagy
világnézetéről, saját szépségéről vagy
jóságáról beszéljen.

Aki „átél", az elvész a szerepben: a
„szereplő" a szerep fölött áll, megkü-
lönbözteti magát a szereptől.

Az „átélő" szemében a világ, a világ
külső jelenségei a realitások. A „szerep-
lő" szemében minden csak akkor nyer
realitást, ha a maga belső világában már el
tudta helyezni. (Nem véletlen, hogy a
marxista Brecht annyira érdeklődött a
transzcendentális jellegű keleti színjátszás
iránt.)

Az „átélő" koncepciója legfeljebb a
próbák során kiderül. A „szereplő" já-
tékában a koncepció a kiindulópont. Az
„átélő" fantáziája csak akkor mozdul meg,
ha a szereppel való érintkezésből, kívülről
inspiráció éri, önmagában nem talál
támaszt, sőt, úgy érzi, hogy a már
kialakult „álláspont" és vélemény a színész
és a szerep közé áll, megakadályozza az
odaadásban. A „szereplő" nem tud addig
játszani, amíg véleményét ki nem
alakította, inkább leegysze

rűsíti, néha tudatosan, szándékosan át-
alakítja a drámát, a szerepet, hogy jobban
megfeleljenek a célnak, amiért ő színpadra
lép.

Az „átélő" ellazítja, megnyugtatja magát
szereplés előtt. Állapota a szín-padon
álomszerű lebegés, konkrét (bár akár
fantasztikus) képeket termő elengedettség;
sematikusan egy szemlélődés-be merült
kínai bölcs állapotát képzeljük ilyennek.

A „szereplő" belelovalja, felizgatja
magát, színpadi állapota mámorszerű fe-
szültség, a felgerjedt indulat tombolása;
hasonló egy mágikus táncot járó néger
varázsló állapotához.

Az egyik az én-érzés meggyengítése, a
másik az én-érzés felkorbácsolása. Azt
mondhatnám: a „szereplő" is „átél": azt éli
át, hogy ő egy színész.

Ha a magányosan játszó gyerekre vá-
ratlanul rányitok, zavarba jön, elszégyelli
magát, abbahagyja a játékot, vagy hirtelen
más játékba kezd, „hamis" lesz. Csak
akkor tud játszani, ha játékait figyeli, ha
figyelmét - jelenlétemmel - nem hívom fel
önmagára. A másik, aki szerepelni szeret,
értelmetlennek találja a játékot, ha nincs
nézője, közönsége.

Az „átélő" színész elfeledkezik, el akar
feledkezni a közönségről; a „szereplő" a
közönségnek játszik: a maga oldalára
akarja állítani, hogy az ő szemével nézzék
a szerepet. Ezért a „szereplők" közül
kerülnek ki elsősorban a szavalók,
előadók, a „vallomást tevők' és "hirdetők";
és az énekesek és a sztá- rok.

„Átélés" és „szereplés" iránya ellen-tétes
- talán nem is más, mint minden
képességünk működésének két különbö-
ző iránya. A színész munkájában a próbák
és előadások folyamán (mintegy pulzáló
mozgással) hol egyik, hol másik kerül
előtérbe, szükségszerűen kiegészítik
egymást. De ilyen vagy olyan okból néha
nem tudjuk, melyik irányba induljunk. A
tudat döntési képtelensége az „átélés" és a
„szereplés", a „kifelé" vagy „befelé" két
ellentétes iránya közt
 bármit érzünk és gondolunk, hisz to-
vábbra is érzünk és gondolkodunk, csak
nem tudjuk, mit kezdjünk érzéseinkkel és
gondolatainkkal -, ez a színészi gátlás
egyik fő oka. Az „átélő" - aki hajlamos rá,
hogy tehetségében kételkedjék
 ilyenkor megpróbálja átvenni a „sze-
replő" színész módszereit és gondolko-
dását, túlzottan aláveti magát a nézőtéren
ülő - tehát a közönséget képviselő -
rendező parancsának, elképzelésének,



feltételezett gondolatainak (mert paran-
csolni nem tud, engedelmeskedik a né-
zőtérnek) ; a „szereplő" ilyenkor fellázad a
rendező és a közönség ellen, úgy érzi, hogy
elnyomják, nem értik meg.

A két típust legkönnyebb szélsősé-
geiben, tehát gyengeségeiben megkülön-
böztetni. Az „átélő" hamar szentimentális
lesz; elvész a pszichologizálásban, a
túlkomplikálásban; nem tudja eldönteni, mi
a fontos és mi a mellékes; túlságosan
passzív, hatása nem jut el a nézőtérre. A
„szereplő" legnagyobb veszélye az üres
ripacskodás, az üres pátosz vagy éppen a
szárazság; a darabtól elszakadt, erőltetett
értelmezés; a „karakter" vagy előadás
széthullása olyan részletekben, melyeket
nem köt össze belső törvény.

A rendező ismerheti színészeit, kell is
hogy ismerje. De talán legdöntőbb a szí-
nész viszonya saját mesterségéhez - vagyis
az, hogy az „átélő" vagy a „szereplő"

típushoz tartozik-e. Mindannyian
érzékenyek vagyunk, de másként és más-ra.
Aki egyik színésznek „diktatórikus
rendező", az a másiknak talán a leg-
megértőbb. Egy-egy utasításra mást-mást
teszünk. Ha nekem egy rendező azt
mondja, hogy nyugodtabbak és szé-
lesebbek legyenek mozdulataim, ezt az
utasítást ma már azonnal lefordítom valami
„belsőre", hogy legyen honnan ,,ki-felé"
indulnom. De van kollégám, akinek ha azt
mondják: gondoljon az anyjára, azonnal
egy gesztuson kezdi törni a fejét, amellyel
az anyára gondolást kifejezheti,
megmutathatja.

A kétfajta színész gondolkodása, terveik,
módszereik, eszközeik: egy kicsit minden
különbözik. Mást neveznek „rea-
lizmusnak", mást neveznek érzelemnek,
mást stílusnak és formának. Még szöveget
is másként tanulnak. Mindebből pedig az
következik, hogy a színész, aki egyik
rendezőnél vagy egyik színházban
tehetséges, másik rendezőnél vagy másik
színházban tehetségtelen lehet.

Nem mondhatjuk, hogy ez a két tulaj-
donság - bármilyen döntő is legyen -
annyira egy színész karakteréhez tartozik,
mint élményei, érzelmi gazdagsága,
intuíciója vagy értelme, ezért egy társulat,
egy rendező, a körülmények a maguk
irányában fejleszthetik. Előfordul az is,
hogy egy színész egyik korszakában egyik,
másik korszakában másik irány dominál.
De egészében azt kell mondanunk: van
alapbeállítottság, és ez nem függ a színész
szándékától; egy színész fejlődésében a
legfontosabb az eleinte gyengébb funkció
megerősödése; ez csak

akkor lehetséges, ha az alapfunkció sza-
badon működhet.

Azt hiszem, hogy a színházainkban -
különböző jelszavakkal - folyó és lap-
pangó polgárháború, melynek résztvevői
maguk se tudják, hogy fájó ellentéteiket mi
okozza, elsősorban (talán a ha-talmi
kérdéseknél is döntőbben) „szereplő" és
„átélő" színészek és rendezők
együttműködésének nehézségeiből ered-
nek. Ezért van az, hogy gyakran azonos
világnézetű és felfogású művészek sem
tudnak együtt dolgozni, máskor pedig
felfogásukban szemben álló művészek
együttműködése a legtermékenyebb lehet.

5. Találkozás egy szereppel

Ennek már több mint tíz éve, július 3-a
volt, dél. Akkoriban egyik filmet csináltam
a másik után, népszerű voltam, de már
nem hozott nagyon zavarba, ha az utcán
megbámultak. A Vörösmarty cukrászda
ablakában ültem, és néztem a lombos-
szobros teret, főleg a siető nőket, olyan
kevés ruha volt rajtuk, hogy ha véletlenül
valamelyikük könnyű haját vagy az
árnyékból kitündöklő szemét is
észrevettem, már mintha egy lélekkel
találkoztam volna.

Ekkor egy idősebb nő haladt el a széles
és magas ablaküveg előtt. Dohányzott,
kihívó és férfias mozdulata, ahogy szájához
emelgette a cigarettát, szinte minden
lépésre ismétlődött, mint egy dobszó. Egy
kisfiú kapaszkodott a karjába. Nem is volt
olyan kicsi, lehetett már tizenhárom-
tizennégy éves is, de nehéz volt
megállapítani a korát, rövid-nadrágot viselt,
de magasabb volt anyjánál; cingár lábakon
cammogó, felfújt hasú kis idétlen, talán
félkegyelmű is, az a fajta, akinél nem
tudjuk eldönteni, vajon torzulása szent
jóságot vagy vérszomjas gonoszságot takar.
A fiú beszélt. Anyja állhatatosan feléje
fordítva komoly arcát hallgatta, úgy
mentek, csak egymást nézve, szorosan zárt
párban, mintha az egész teret
nemlétezőnek tekintenék maguk körül. Az
asszonyt mintha teljesen lekötötték volna
fia szavai; higgadtan közbe-közbeszólt, dei
inkább csak további részletek után
érdeklődhetett; egyszer-egyszer cso-
dálkozva megtorpant, mint aki meghök-
kentő felfedezésről szerez tudomást, és
utána bólogatva haladt tovább. De -
észrevettem - tekintete, mint nyugtalan-
kodó egér valami rács mögött, időnként
elfutott tőle, végigsiklott a tér tárgyain és
emberein, hogy aztán visszatérjen fia
arcára.

Miért ez a nyugtalankodó tekintet? Miért
olyan kihívó és mégis szorongó a
mozdulat, amellyel - két slukk között alig
hagyva pillanatnyi időközt - ajkához emeli
a cigarettát? Miért olyan vész-jósló és
nyugtalanító ez a furcsa pár?

Az asszony komédiázott. Az egész tér-
nek, minden járókelőnek, minden esetleg
rájuk tévedő pillantásnak - az enyémnek is
eljátszotta, hogy fiacskája zseniálisan okos.
Kissé szörnyszülöttül sikerült külseje nem
fontos, mellékes - hallanánk, amit ő hall, a
fiú gondolatait! De nekünk játszott? Nem
inkább a fiúnak kellett minden pillanatban
azt leolvasnia arcáról - szüntelenül,
szüntelenül -, hogy egyenrangú anyjával és
velünk, többi emberekkel? De 'a fiúnak
játszott? Nem inkább saját magának? Ez a
szánalom nélküli arc talán leginkább benne
magában, az anyában akarta kiirtani a
szégyen és szánalom érzését?

Ekkor a fiú észrevett és megismert
engem. Elhallgatott, véget vetve a ki-
nyilatkoztatások sorának, megtorpant, el-
ragadtatott vigyorra húzta a száját, és
figyelmeztette rám az anyját is. Az asszony
elmosolyodott, és tovább vonta magával.
De a fiú nem vette le rólam a szemét, amíg
el nem hagyták az ablak négyszögét. Az én
tekintetem átsiklott rajtuk, nem vett
tudomást róluk, csak ültem ott, a színész, a
színpadi szerelmek, a feltételezett jómód és
dicsőség glóriájában, i romantikusan. Nem
szántam a fiút. Inkább ellenállást éreztem,
csaknem dühöt. De hiába, különös
gyengeség vett rajtam erőt, éppúgy el-
vesztettem egyensúlyomat, mint az a béna
kamaszlélek. Ahogy távolodtak - egyszerre
hagyva el az ablaknyílást és tekintetem
körét -, éreztem, hogy sötétedik el
körülöttük a tér; már hiába kapaszkodik a
fiú anyukája karjába, már hiába próbálja
védeni e kar éberen és sértődötten
csemetéjét - puszta jelenlétemmel
szétromboltam kettőjük zárt világát.
Mindketten megértették, hogy a fiú soha
olyán győztes nem lehet, mint én, ott a
csillogó ablaküvegben, kissé elhanyagolt
eleganciámmal; hiába néztek molyosogva,
ezt érezték: soha, soha. Az asszony
tekintete már nem repdesett - belátóan
maga elé hullt, léptei elé. Egymás rabjai
voltak; tudtam, hogy eljön a pillanat,
amikor a fiú gyűlölettel gondol majd a
másfelé kinyíló, szabadulni kívánó
pillantásokra; tudtam, hogy az asszony
egyszer majd rádöbben, egész elrontott
élete a fiában testesül meg, talán a fia
áldozata ő; már ebben a pil-



lanatban is mintha gyűlölték volna egy-
mást; engem?

Arcom nem árult el. De szerettem volna
a puffadt hasú, vézna lábú kamasz után
futni: én téged ismerlek! De honnan?

Ekkor váratlanul egy új érzés támadt fel
bennem. Vágy? Irigység? Irigylem? Kit?
Ezt a fiút? Igen, talán azt éreztem, hogy
szerencsétlennek és boldogtalannak lenni
(de ez sem elég, torzszülöttnek!). az
vakmerőség, az bátorság. Ő a hős, nem
én!

Mintha ők láttak volna át rajtam.
Mintha énem egy titkos része baktatott
volna tovább csámpásan, anyukája kar-
jába kapaszkodva, utána futottam, vá-
gyódtam rá - ahogy ő vágyott rám! Ma-
gamat láttam! Míg az ablak csillogó ref-
lexei bizonytalanba mosták, majd eltün-
tették szemem elől a távolodót.

Így találkozik egy „átélő" színész a
szereppel.

Az a „hülye fiú" engem valahol el-talált
- és én is eltaláltam őt egy ponton. Talán
nem is volt más különbség e pár
pillanatban köztünk, mint az én tudatom:
én kiléphettem belőle, ő belőlem nem.
Nem tudtam neki parancsolni, mégis
mintha pórázon mozgott volna. Más
értelemben viszont én voltam az ő
pórázán. Ez az „oda-vissza", melyben a
vezető szerep hol a „szerepé" (ebben az
esetben a „hülye fiúé"), hol a színészé: ez
számomra a színészet mechanizmusa. A
szerep felé fordulok, majd a szerepből
vissza önmagam felé, újra és újra.

Engem általában okos és művelt szí-
nésznek tartanak, így talán meglepő, ha
bevallom: annyi Shakespeare-szerep után
sem tudom, mi is tulajdonképpen egy
jambus. Képtelen voltam valaha is
megjegyezni, ha megtanultam, elfelejtet-
tem. Mert nem érdekelt - nem tudott ér-
dekelni.

Egyik kollégám a Nem félünk a
farkastól után többek közt azt mondta: -
Milyen jól tudod játszani a részeget! Az
Oszlopos Simeonban fröccstől voltál ré-
szeg, ebben a szerepben whiskytől.

(És Jágóban egyik legnagyobb gondom
az volt, hogy játszom el a leitatási
jelenetet, én, aki sem akkor, sem az-óta
nem bírom az italt!)

Be kell vallanom, bár tudom, nehéz
elhinni: sem az Oszlopos Simeonban, sem
Albee darabjában nem tudtam, mi-kor
vagyok részeg és mikor józan.

Nem akarom magam „vadzseninek"
beállítani, „ösztönösnek", isten ments,

de úgy látszik, a tudatot is többféleképpen
lehet használni. Talán helyesebb, ha azt
mondom: minden tudat csak a maga
módján hajlandó működni.

Ott a Vörösmarty téren én nem tudtam,
mi ragad meg ennyire a furcsa párban, bár
nagyon sok mindent tudtam volna róluk
mondani, túl sok mindent. Lenyűgözött a
látvány, rabja voltam a látványnak,
tartalma elmosódott, éppen
sokértelműségében csaknem értelmetlen
lett, puszta érzelmi megindultság. Minden
összefüggés annyira fontos volt nekem,
annyira úgy éreztem, hogy minden együtt:
csak ez a pontos kép, hogy aggályosan
szerettem volna minden árnya-latot
nyakon csípni.

Ez nem azt jelenti, hogy „megfigyeltem"
őket. Hisz öt perc múlva azt' se tudtam,
hogy a fiú sánta-e, púpos-e, víz-fejű-e -
egyáltalában: valóban nyomorék-e? Éppen
mert annyira lenyűgözött, mert „átéltem"

(és az anyját is), nem tudtam megfigyelni.
Egy „szereplő" hajlamú színész nyilván a
járás, a tartás ezer részletét vitte volna
haza magával, hogy majd egyszer, ha
szüksége lesz rá, felhasználja.

Tudtam én valóban, hogy mi történik
anya és fia között? Nem. Ők csak alkalmat
adtak, hogy önmagamból felmerül-jön
valami, amit addig nem ismertem. Amikor
azt hittem, hogy pár percre az ő életük
tragédiájába merülök el, saját életem egy
tragikus lehetőségét éltem végig. Ezzel
mintegy megszabadítottam magam a
szorongástól, amit önmagam ismeretlen
okból feltámadó érzelmessége okozott. A
látvány átélése mintegy védelmet jelentett
önmagam ellen. A „szereplő", aki elemeire
bontva és egyben „objektíven" megítélve
elraktározta volna a jelenet adatait,
mindazt, amire neki szüksége van, nyilván
a látvány el-len védekezett volna azzal,
hogy a szerepet a maga képére alakítja,
mintegy legyőzi.

De a jelenetben én mint néző és mint né-
zett egyszerre szerepelek. Magamat is
megláttam a fiú szemében, önmagam felé
fordulva megkülönböztettem magam a
fiútól, felismertem önmagam: a színészt,
aki az ablakban ül. Amit leírtam, egy
színész élménye. Ez adja meg mindennek
az értelmét. (Valóban, ez a fiú - évekkel
később - jelen volt Richárd születésénél.
Én is felhasználtam.) Ha ez a tény nem
szerepelne a jelenetben, nem volna igaz,
egyszerűen szentimentális lenne. Amíg
meg nem láttam magamban és a jelenetben
a „színészt", addig

zavaró, homályos árnyék kísért mindent:
a külvilág miatt elhanyagolt önmagam. A
Vörösmarty téren én öntudatlanul
lelepleztem, elárultam, mi van bennem -
önmagam előtt mint néző előtt. Az „át-
élő" színész így közli önmagát a nézővel.
De láthatjuk, hogy ez nem minden: hogy
a kép teljes legyen, be kell lépnie
magának a színésznek is, az „én"-nek, aki
játszik.

Nyilván az igény, hogy önmagamat is
meglássam, szüli naplómat, azért írok is a
színészet mellett. De a napló - ez a
látszólag önmagam felé forduló tevé-
kenység - a maga „leltár" jellegével még
semmi. Amikor azt a fiút annak idején
leírtam füzetembe, csak még egy-szer
tükröztem a külvilágot, és mellé
biggyesztettem hangulatomat. De ami-kor
most, évek múltán, „felhasználtam"
Richárdban, majd itt, most, mint a színész
élményét leírtam, akkor valóban a helyére
raktam; nemcsak önmagamat is-mertem
fel tisztábban, hanem magát a jelenetet is
pontosabban látom.

Nekem, az „átélőnek" a világ látványa
mindennél fontosabb, az inspiráció
forrása. A végtelen sem absztrakt foga-
lom, hanem Brueghel tájainak lépésről
lépésre a távoli látóhatár felé táguló
nyüzsgése. Ha megpróbálom megkerülni
ezt a „földhözragadottságot", nyomban
szentimentális leszek, érzékenykedő -
vagy menekülésből dogmatikusan merev.
Engem a szerep, a látvány, a külső, a
másik ember vezet csak önmagamhoz.
Egyben minden szerep - ha sikerül átél-
nem - egy kissé át is alakít.

De Brueghel tájai nem hangulatos,
impresszionista tájképek, a fák üregei-
ben, a vizek melett démonok és szörnye-
tegek lapulnak és virítanak.

A szerep hatására - mint a fiú hatására
bennem - ezer dolog mozdul meg
bennünk szabadon, válogatás nélkül, em-
lék, ösztön, vágy, érzelmi hullámok.
Amikor Richárd próbái közben dudlizni
kezdtem az ujjam, bennem talán Hitler és
saját elfeledett gyerekkorom sérelmei
találtak egymásra, és egyik legfőbb
gondom éppen az volt, hogyan tudom
elfelejteni, hogy Hitler Hitler, hogy a
zsarnok zsarnok, hogyan tudom mes-
terséges eszközökkel elveszteni ítélete-
met, elfeledni, amit tudok, hogyan tudom
magam megszabadítani a válogatás
kényszerétől. De ha Richárd a premierre
nem készült el, már azért, mert a „dud-
lizásról" nehezen tudtam lemondani és
ezért, jóvátételül, másik végletként, nem
tudtam eléggé eggyé válni szerepemmel.




