
fokozódik: a hallgatás itt valóban robbanás
lesz.

Ezek azok a kitűnően megoldott mo-
mentumok, melyek teljes mértékben iga-
zolják Székely Gábor rendezői törekvését.
Ez azonban se nem ront, se nem emel a
Ruszt-féle rendezésen. A két elő-adás
érdekessége, hogy nem rendelhetők egymás
alá, illetve fölé. Két egyaránt járható, de
egymásnak sokban ellent-mondó rendezői
törekvést láthattunk. Jól illusztrálja ezt az
is, ahogy a két rendező a „titokzatos"
morfiumot kezeli. Ruszt az első rész végén
kimondatja Jamie-vel a morfium szót. Szé-
kelynél - hűen az eredeti o’neilli elkép-
zeléshez - csak a tetőponton, a dráma
végén vágja Edmund az anyja szemé-be,
hogy megrögzött morfinista. Ruszt József e
betoldását - hogy legalább a dráma felénél
nevén neveződjék a kór - sok minden
igazolja. Többek között az is, hogy a
szolnoki közönség feszeng, suttog, egymást
faggatja Mary titkáról. Székely Gábor
azonban hamisítatlan o'neilli levegőt,
„ködlebegést" hoz a színházba, megőrzi az
eredeti mű bizonytalan sejtésekkel átszőtt
homályát, mely tele van kimondatlansággal.

Két rendezői törekvés - két figyelem-re
méltó eredmény. Ruszt alkotása a rendező
önállóságát, alkotó szerepét, a színészek
adottságainak és képességeinek
fokozottabb figyelembe vételét hirdeti.
Székely mindenekelőtt a rendezőnek a mű
iránti alázatát tartja lényegesnek:
interpretálni akar. Ez a kétfajta út-keresés a
modern színház egyik nagy dilemmáját
mutatja meg, és már ezért is tanulságos a
Hosszú út az éjszakába kettős felújítása.

O'Neill: Hosszú út az éjszakába.
Debreceni Csokonai Színház.

Fordította: Vas István; rendezte: Ruszt
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II.

Mindaz, amit e könyvben meg-írtam,
nem is egy bizonyos korra és e kor
emberére vonatkozik, ha-nem
valamennyi művészi hajlamú ember
természetére, minden nemzetre és
minden korra.

Nagy szavak. De amikor először el-
olvastam Sztanyiszlavszkijt, hittem bennük,
és mit tagadjam: egy bizonyos értelemben
ma is hiszek. Az emberben nem marad
meg más, csak ami merész. Az igazság,
hiába, elszánt dolog, és többet ér két
egymással ellentétesnek látszó igazság,
mint akárhány összeegyeztetett féligazság.

Sztanyiszlavszkij egész munkássága úgy
tűnik nekem, mintha első pillanattól nyelve
hegyén lett volna a szó, csak évtizedekbe
került volna, míg ki tudja mondani: „fizikai
cselekvés". (Sokáig talán azért nem merte
kimondani, mert olyan semmitmondónak
látszott.) Egy életet szánt egy ügyetlen
szakkifejezésre?

De amikor megtalálta, nem habozott,
hogy egész addigi munkáját megtagadja:

Ezúttal rendszerének egész alapja a
fizikai cselekvésekben összponto

sult, és arra törekedett, hogy mindent
eltávolítson, ami ezt a fogalmat
ködösítheti, elhomályosíthatja.
Amikor valaki közülünk korábbi
rendszeréjre emlékeztette, egyszerűen
naivnak tettette magát, aki nem érti,
miről van szó.

Aki ilyen vakmerő, megérdemli, hogy
komolyan vegyék, ne úgy kezeljék, mint
egy öreg tanítóbácsit vagy egy vén bo-
londot, ami körülbelül egyremegy. Végtére
is mi a csuda az a híres „fizikai cselekvés?"

1. „Kifelé ..."

Sztanyiszlavszkij egész gondolkodását
meghatározza a felismerés, hogy nem-csak
érzéseinket, de gondolatainkat se tudjuk
szabadon befolyásolni, hogy ön-magunk
számára is természeti jelenség vagyunk.
Elhatározásaink és akaratunk értéke
viszonylagos. A nagy elhatározások - mint
az életben - a színpadon is látszólag
érthetetlen okokból meghiúsulnak, a
legnagyobb elképzelések ön-maguk
súlyától ellaposodnak, a legjobbnak szánt
poénok csütörtököt mondanak, úgy, hogy
éppen a túlokos színész lesz gyakran
babonás: mintha legjobb szándékait átok
kísérné, és a szerencse
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éppen a mellékesen kezelt szerepekben
szegődne oldalához. Azt is mind ta-
pasztaljuk, h og y az elemzés, a vita próba
közben gyakrabban okoz bajt, mint rendet,
sőt, a színészből - és nemegyszer a
rendezőből - legrosszabb, legmakacsabb
előítéleteit váltja ki.

Konsztantyin Szergejevics hangoz-
tatta, hogy amikor azt mondjuk:
„fizikai cselekvés", mi becsapjuk

a színészt. Ezzel elkerüljük a fe-
lesleges filozofálgatást, mivel a fi-
zikai cselekvések teljesen konkrét
dolgok és könnyen lerögzíthetők .. .

„Felesleges filozofálgatás ...." Mint-ha
Sztanyiszlavszkij minden kísérletének
legfőbb célja az lett volna, hogy
megakadályozza, hogy a színész esze be-
leszóljon abba, amiben az ész csak zavart
okozhat. Mint az életben, a szín-padon is, a
túlzott tudatosság - amikor tudom, hol a
kezem és hol a lábam - a gátlások tünete.
Aki igazán tud, az szabadon cselekszik:
mérlegel a cselek-vés előtt és után, de nem
közben.

Egy színésznek azonban túl sokfelé kell
figyelnie. A talán zseniális szerző, a nagy
elődök, az instrukciók, a nem mindig
jóindulatú kollégák, saját elképzelésünk, a
kritikusok, a nézők: annyi mindennek kell
egyszerre megfelelnünk! Hol kezdjük?

Önnek nem kell mindent megértenie
a színpadon, csupán egy részét. A
kínos aprólékosság néha korbács a
színész számára. Ha a színész
bölcselkedni kezd, szükségtelen
tárgyak halmazát állítja maga és
partnere közé.

Hosszú időbe telt, míg megértettem - és
azóta újra és újra megértettem -, hogy nem
vámvizsgálatot kell tartanom, hanem a
bőrönd fülét megragadnom, hogy
elhurcoljam egész tartalmával együtt,
meghagyva sötétben, ami sötét.

A fizikai cselekvés a szerep füle.

Sztanyiszlavszkij így vázolta fel
növendékeinek a z Othello első képét:

A váz első alapvető feladata és
cselekvése: meggyőzni Rodrigót,
hogy segítsen Jágónak. A második:
felriasztani Brabantio egész háza-
népét (riasztás). A harmadik: rá-
venni Brabantiót az üldözésre. A
negyedik: megszervezni a csapatokat
és magát az üldözést. Ha pedig most
bejönnek a színpadra, hogy
eljátsszák az első képet, akkor más-
ra ne is gondoljanak, mint a váz

alapvető feladataira és cselekvései-
nek végrehajtására.

Tiszteletlenül lebontotta az Othello
bonyolult épületét - mintegy eltüntette a
drámát -, míg eljutott a legelemibb,
legegyszerűbb helyzetekhez. Shakespeare
remekéből egyszerű vezérfonalat készített,
mint amilyen a commedia dell' arte vázlata.
A növendék most már elkezdhetett „úgy
tenni, mintha" - elkezdhetett játszani.
Illetve, a zsarnoki mester parancsára, el
kellett kezdenie játszani.

Engem nem érdekel a beállítás,
hanem a l o g i k a . . . hogyan fog cse-
lekedni itt, ma, az adott körülmények
között? Szörnyű! ... Mit csinál?

Különböző meggondolások miatt a fizikai
cselekvésekről szólva mindig a pszichikait
hangsúlyoztuk, azt, hogy nem fizikai.
Holott, hogy a dráma, a színjátszás
cselekvés, ezt mindenki tudja,
Sztanyiszlavszkij megfogalmazásában az
eredeti éppen a fizikai szó. Ő ezt mondja:

. . . h i b a lenne az is, ha a fizikai
cselekvéseket mint cselekvést ábrá-
zoló mozdulatokat tekintenénk csu-
pán. Nem, ez valóságos, célszerű
cselekvés, amely feltétlenül vala-mely
cél elérésére irányul, és végre-
hajtása pillanatában pszichofizikai
cselekvéssé alakul át ...

„Végrehajtása pillanatában..." A

„fizikai" szó azt jelenti, hogy „itt, ma, az
adott körülmények között" valóban
cselekszünk. Vagyis rögtönzünk.

Tételezzük fel, hogy egy társulat minden
tagja a fizikai cselekvések mód-szerével
dolgozik. Amint egy színész belép a
színpadra, a másik oldalon megjelenik egy
másik színész, és harcba kezd vele,
megszületik a kapcsolat - konfliktus
minden percben.

. . .Eg y i kü kn ek az a feladata, hogy
hirtelen álljon fel a székről és
induljon az ajtó felé, a másiké az,
hogy csírájában fojtsa el ezt a
szándékot, és idejében állítsa meg,
hogy ne juthasson túl a feltételes
vonalon. Hiszen ez végtelenül egy-
szerű. Nos, próbálják csak, de ne
illusztrálják, hanem igazán és va-
lójában érezzék a gyakorlatot.

Világhírű bokszolónknak volt egy
meccse, melyet - ő így mondja - el-

vesztett. Csodálatos erejű néger félistennel
került szembe, és a harmadik mozdulatnál
felismerte, hogy a néger még jobban is
bokszol, mint ő, kivédhetetlenül viszi be
ütéseit. A magyar fiúnak azonban
ritmusérzéke megsúgta, hol lesz az ütések
közt a pillanatnyi szünet: jobbegyenes,
jobbegyenes, horog - most, most szünet
jön! Közbevágott - és kiütötte ellenfelét.
Győzött, de kis csalással, mondja ő
szerényen, a mérkőzést tulajdonképpen a
néger nyerte meg, ő csak idő előtt kiütötte.

A bokszoló, mint a jó táncos, azonosult
ellenfelével. Semmiféle taktika, elő-re
kidolgozott rendszer nem pótolhatta volna
ezt az odaadást. Így a színész is. A
kapcsolat eltereli figyelmünket önma-
gunkról, kiszolgáltatottság partnerünk-
nek, aki nem függ tőlünk, és aki belőlünk
is kiváltja, amit nélküle elképzelni se
tudnánk.

Partnere szemének kifejezésében
figyelje erőfeszítése eredményét, ne
állítson kettőjük közé kigondolt tár-
gyat ... jegyezze meg magának: ha
valamilyen jelenet eljátszása közben
magának emlékezetébe vésődnek
partnere cselekvésének alig észreve-
hető, finom árnyalatai, ez azt jelenti,
hogy önmaga is jól játszott a
színpadon, magánál jelen volt a
legfőbb színpadi tulajdonság - az
összpontosítás.

Összpontosítás - nem magamra, nem
magamba, hanem a partneremre!

A Hamlet második képében megjelenik a
színpadon Hamlet, Gertrud és Claudius,
velük Polonius, Laertes, körülöttük az
udvar, vagyis a segédszínészek. Aki
egyszer színpadra lép - ha szava sincs, ha
mozdulatlan is, szinte puszta súlyával -, a
színpadi események egészét befolyásolja,
minden jelen-levőt minden jelenlevőhöz a
kapcsolatok bonyolult szálai fűznek.
Mindenki mindenki ellen: ez teremti meg
az előadás egységét, a különböző arcokból
kirajzolódó egyetlen arcot. Ebben a
jelenet-ben minden szó kétértelmű, célzás
és elhallgatás, a színpad telve aggodalom-
mal, figyelemmel, helyezkedéssel - mert a
segédszínészek néma kara jelen van.

A tisztaszívű Hamlet apját gyászolja, és
keserű anyja túlhamar második házassága
miatt; passzívan félrehúzódik és hallgat.
De ez a félrehúzódás nem agresszió-e
anyjával szemben? Claudiussal szemben?
Az egész ünnepelni kívánó



udvarral szemben? „Látszik-ot nem is-
merek" - mondja, de - akár akarja, akár nem
- amint jelen van, őszintesége maga a
„látszik"! Nem kényszeríti-e Claudiust,
hogy előbb-utóbb megszólítsa? Éppen
hallgatásával? És amikor Claudius
közeledését egy-két szójátékkal
visszautasítja: nem tudná, hogy ez sértés,
nyilvános sértés? Gertrudhoz bi-
zalmasabban szól, de vele sem nyílt,
minden szava csupa ki nem mondott
szemrehányás. Szemrehányás és hívás:
Gertrud még elszakadhat a másik világtól.
Ami Claudiust illeti, a tapintatos udvar
Hamlet félvállról odavetett szavait
tekintheti tapintatlan tréfának, az új király
azonban ügyes harcos. Fölényesen
jóakaratú, atyaian kioktató szavai
voltaképpen diszkvalifikálják, elkényez-
tetett gyerekként tüntetik fel Hamletet - de
közben próbára is teszi: miféle gon-
dolatokat rejteget? És mit mondhat a fiú?
Tehetetlen. Csak anyja segíthetne rajta,
Gertrud azonban - bár minden szava
simogatás - visszautasítja fia közeledését.
Kihasználva a helyzetet, ő is eljátssza a
szerepet, amit a világ előtt játszania kell, a
készen kapott szerepet, a szerető anya
szerepét a szerető nagy-bácsi-apa mellett:
mintha nem érezné magán Hamlet
tekintetét. Mert egyet akar: minél előbb és
minél zavartalanabbul, fia morális
neheztelésének súlya nélkül élvezni a
„zsíros ágyat". Éppen ő, az anya adja a
kegyelemdöfést cserbenhagyott fiának: „Ne
menj Wittenbergába Hamlet" - ez a mondat
Hamletnek ezt jelenti: „Legyen eszed, fo-
gadd el új atyádat, és ne zavarj engem!"
Hamlet köré egy világ záródik.

Mindez már nem olyan egyszerű, mint
Sztanyiszlavszkij indító vázlata az Othello
első képéről.

sok a bonyodalom, a szerző által
Színdarabokban azonban, ahol

felállított „mintha" gyakran sok
másféle, hasonló feltevéssel fonódik
össze. Ezek együttesen indokolják
meg a szereplők magatartását, a hős
egyik vagy másik cselekedetét ... A
rendező, aki a dara-bot színre viszi,
a szerző által el-gondolt feltevéseket
kiegészíti saját feltevéseivel, és azt
mondja: „Ha a cselekvő drámai
személyek között voltak bizonyos
kapcsolatok, s ők bizonyos korban,
bizonyos környezetben,
meghatározott feltételek kö-

éltek, akkor az adott helyzet-ben
és körülmények, között hogyan is kell
a színésznek cselekednie?"

De bármilyen szép, bonyolult vagy
mélyenszántó is egy jelenet vagy darab
elemzése, nem más, mint a helyzet taktikai
vagy stratégiai felmérése, nem azt fogom
eljátszani, ez csak kiindulópont a további
rögtönzéshez - csak „adott körülmény" egy
újabb commedia dell 'arte-vázlat. Ismét
elhangozhat: „Jó, jó, ez mind nagyon szép,
de most kezdjen el játszani, itt, ma, az
adott körülmények között! Mit csinál?
Szörnyű!"

Egy-egy próba eredménye néhány nagyon
egyszerű megoldás, alig észrevehető
változás. Úgy tetszik, hogy a rendező sok
esetben előre megmondhatná, mit tegyünk,
talán a miénknél jobb megoldást is tudna.
De nem a megoldás a legfontosabb, hanem
az állapot, a rögtönzés, a játék állapota.
Ebbe az állapotba kell a színészt belevonni,
eb-ben kell meghagyni.

 He idehoznánk tíz gyereket. és
azt mondanám nekik, hogy ez lesz az
új otthonuk, módjuk lenne meg-
csodálni a gyerekek képzelötehetsé-
gét; olyan játékba kezdenének,
amelynek vége-hossza nem lenne.
Legyenek hát önök is olyanok, mint a
gyerekek!

 Olyanok, mint a g yerekek . . .
könnyű azt mondani! ... ők ösztönösen
játszanak, nekünk azonban erőszakkal
kell játékra kényszerítenünk
magunkat.

 Nos, természetesen ha „nem
akarnak" játszani, akkor nincs is
miről beszélnem. De ez esetben
felmerül a kérdés, hogy egyáltalában
színészek-e önök?

Van rendező, aki észreveszi, hogy a
színész milyen gondterhelt arccal hallgatja
gazdag és finom instrukcióit, ezért gyorsan
hozzáteszi: „Mindezt még nem kell
csinálnod, majd a következő próbán!"

Holott olyan egyszerű feladatokat kellene
adnia, hogy a színész azonnal játszani
tudjon. A színész - mint magánember
bármilyen okos legyen is - nem tud mást,
csak játszani. Amit az esze igaznak ismer
el, hazugság lehet a színpadon, ha nem
tudja megvalósítani: egy játék
megvalósításának nehézségei kétségessé
tehetik az elgondolás helyességét. A szó
szoros értelmében „ujjamból szopom",
hogy mi a tennivalóm: ha ujjaim görcsöt
kapnak, rossz úton járok.

Másrészt viszont senki sem sejtheti előre,
mit terem majd egy játszó színész

fantáziája. Már túl voltunk a Hamlet

kétszázadik előadásán, amikor Szénási
Ernő átvette Lucianus színész szerepét.
Hatsoros mondókáját olyan démoni
sötétséggel mondta el, hogy pár percre én,
a Hamletet játszó színész elfeledkeztem
róla, hogy Claudiust figyeljem, tekintetem
megbűvölten követte Lucianus-Szénási
minden 'mozdulatát, hogyan öli meg a
Színészkirályt (aki, mint tudjuk, a játék
szerint apámat személyesíti meg). Ettől az
„egérfogó" jelenet aznap egészében
másként játszódott le, mint az el-múlt vagy
ezután következő estéken.

Engedtem Szénásinak: ha eszembe jutott
- méghozzá kényszerítő erővel - az új
változat, csak jó lehetett. Nem
méricskéltem, mi lesz ebből, nem moz-
gattam magam, hanem mozogtam, nem
mozogtam, hanem egy törvényt követtem.
Az ötlet egyszerűen logikus volt, szinte
magától megvalósult.

Némely színész olyan a színpadon, mint
a játszótéren időnként feltűnő hülye
gyerek, aki feltűnési viszketegségé-ben - és
mert az igazi játékot nem győzi
ügyességgel - bohócszerepet vállal, és
ezzel nevetségessé, de egyben utálatossá is
teszi magát a többiek szemében, tu-
lajdonképpen elrontja a játékot, szétrom-
bolja az illúziót, megtöri a logikát. Az
igazi színész sértődötten reagál mindenre,
ami a játék hitelét zavarja. A kitalálás
önkényes, az igazi rögtönzés a játék
sorsszerűségét biztosítja.

Az adott körülmények gazdagodásával
mindig új és új szorult helyzetbe hozom
önmagam, majd meg kell találnom a
mentőötletet, és elszántan, azonnal, a nyílt
színen végre kell hajtanom. Mint a logikai
játékoknál: a tilalmak, szabályok felállítása
olyan, hogy próbáról próbára kisebb a rés,
amit hagynak nekünk, míg 'végül, úgy
látszik, egyetlen kiút lehetséges. Így a
szerep minden pillanata telitalálat, és a jól
megoldott szerep nem 'kidolgozott szerep,
hanem a telitalálatok sora.

A telitalálat feleslegessé teszi a célzás
mozdulatának tétovaságát - a rögtönzött
cselekvés mindent megsemmisít,
feleslegessé teszi, ami létrehozta. A
Hamlet második képéről elmondott
elemzés eredménye talán csak annyi lesz,
hogy a Hamletet játszó színész tehetetlenül
székéhez szegezve, pillantásával szüntelen
anyját követi, és minden szemrebbenése,
minden hangja attól függ, hogy az anyát
játszó színésznő aznap mit tesz, hogy néz,
ránéz-e egy-



általán. A „tartalmak" sorban elvesztik
fontosságukat, már eszünkbe se jutnak;
ami tegnap még probléma, majd felfedezés
volt, ma már semmitmondó ki-indulás.
Minden erőnket mozgósítjuk egy-egy pont
tisztázására, de ugyanakkor mindenről le is
mondunk ezért az egy pontért.

A fizikai cselekvések - a „telitalálatok"
- kialakuló sora lassan felöleli mindazt,
amit a próbák hat vagy nyolc hetében a
drámáról és a szerepről megtudtam. A
próba nem is más, mint ennek a sornak - a
játék kottájának - kialakítása. Ez foglalja
el a dráma helyét. Rögzítem, reflexként
beidegzem, ami egyáltalában rögzíthető
és reprodukálható: a végrehajtandó
feladatokat - néha csak egy elnevezést:
„riasztás" - és a szükséges technikai
készséget. A végső eredmény, amivel a
premierre megyek, maga is csak egy
commedia dell'arte vázlat; a reflexek
biztonságával tudom, de önmagában csak
lehetőség, hogy a premier produkciója
egy teljesen váratlan lelkiállapotban meg-
születhessék.

Fordítva van tehát, mint a legtöbb laikus
- és a legtöbb színész is - véli: a
próbákon, amíg a szerep nincs kész,
rögtönzünk, hogy rögzíthessünk; az elő-
adásokon, amikor a szerep „kész", csak
rögtönzünk; de már a szerep beidegzett
reflexeivel.

A játék így állandó mozgékonyság, ál-
landó kapcsolat, állandó slágfertigség, az
előadás másként nem is tud működni,
csak a beidegzett reflexek biztonságának
és a váratlan helyzetek szabadságának
ebben az ingatag állapotában.

A próbákon úgy érzem, hogy mind
mélyebben hatolok a drámába, holott
mindinkább kiszabadulok belőle. A
koncentráció felejtés: mind több dologgal
nem kell törődnöm. A szerep szemével
kell látnom, tehát el kell tüntetnem
magam elől a szerepet, mintegy kitúrni a
helyéből. Amikor a reflexeket - életem
helyett a szerep reflexeit - kialakítom,
felszabadítom önmagam, arra már nem
kell figyelnem, amit én csinálok. Az átélő
színész számára a szerep: szemek,
tárgyak, célok, arcok és hangok,
partnerek, érintések, támadások - a külső
konkrétumok sokasága; ez foglalta el az
irodalom, a lélektani és társadalmi
problémák helyét. A próba egész folya-
mata arra szolgál, hogy figyelmemnek
minden percben megadja és biztosítsa az
irányt: belülről kifelé.

Hogyan magyarázta el Sztanyiszlavszkij
a Csicsikovot alakító színésznek egy jel-
lemző meghajlás technikáját?

Találjon ki a mozdulatnak meg-
felelő gyakorlato t . . . Nos, például
gondolatban helyezzen a feje búbjára
egy higanycseppet, és hadd gördüljön
az a hátgerincén le egészen a
sarkáig, úgy, hogy időnek előtte le
ne essék a földre. Folytassa ezt a
gyakorlatot minden nap néhányszor.
Nos, próbálja c s a k . . . Szörnyű, mi
ez! Úgy kétrét hajlott, mint a mérő-
szalag. Helyezze a csöppet a feje
búbjára, érzékel i? . . . Várjon. Nos,
óvatosan hajlítsa meg a fejét, hogy a
csepp először a tarkóján guruljon
le... Úgy, tovább a nyakcsigolyákon
és így tovább és így tovább.

A Hamlet utolsó perceiben, hogy a halál
pillanata hatásos és jól látható legyen, a
háttérből a színpad előterébe kellett
kerülnöm. A szerep logikája semmivel
sem indokolta ezt a pár lépést. Mit
tehettem? Színházamban a nézőtér hátsó
falán, tehát a nézők háta mögött, szemben
a színpaddal, a világítófülke nagy
üvegablaka gyönyörűen visszatükrözi a
színpadi fényeket és színeket. Ezen a
világos üvegfalon minden este
észrevettem, kiszemeltem magamnak egy
ragyogó foltot, megindultam feléje, mint
aki jobban akar látni, majd, a színpad
megfelelő pontjára érve hagytam, hogy
térdem erőtlenül összerogyjon alattam.
Igy jutottam előre, szembe a közönséggel,
a kívánt pózba. A fényes folt a nézőtér
mélyén hitelesítette minden lépésemet.
Mit jelentett Hamlet e pár lépése? Miféle
sejtés, látomás ragadta meg ekkor?
Megértette-e a közönség, hogy mit
csinálok, miért csinálom? Nem is nagyon
volt mit megértenie, bár az a fény (ők nem
látták, csak én) éppen lehetett volna élet
és halál megvilágosodó értelme is ... De
nem hiszem, hogy bárki törte volna a fejét
ezen. Éltem, és ez elég volt látványnak.

A Tanner Johnban féltem, hogy egyik
hosszú monológom nem köti majd le a
közönséget. Felemeltem egy tollszárat, és
míg beszéltem, annak a hegyét figyeltem,
elmélyedve. Nem a közönség kedvéért:
azért, hogy a közönség engem ne
zavarjon, hogy én ne törődjek vele,
érdekli-e vagy sem kedves nézőimet, amit
mondok. A közönség figyelt - mert én
figyelni tudtam; bármire, egy tollhegyre.

Sokszor láttam, hogy átélő színészek
egy-egy percre mintha szórakozottan ki-
lépnének szerepükből és a színpadi szi-
tuációból, lenézegetnek a nézőtérre, egy-
egy mozdulattal szinte szándékosan füg-
getlenítik magukat attól, amit játszanak,
„lazítanak". A kollégáknak szóló privát
vicceknek és grimaszoknak is ez a funk-
ciójuk néha. Miért bámészkodik a néző-tér
széksorai közé az átélő színész, aki pedig
a „negyedik fal" mögé akar bújni, csak a
szerepben akar és tud létezni? Mert attól
fél, hogy mindjárt azzal foglalkozik majd,
amit ő maga csinál, mert valamilyen okból
úgy érzi, az a veszély fenyegeti, hogy
önmagát kezdi figyelni. Még mielőtt
figyelme befelé fordulna, ösztönösen
kitalál valamit, bármit, ilyenkor a
legértelmetlenebb mozdulat, még a
közönség látványa is menekvés. Mert a
„negyedik fal" nem a közönségtől véd,
hanem önmagunktól. Mert az átélés
megfeledkezés önmagunkról.

 Nos, hogy érezte magát? -
kérdezte Torcov.

 Én?! - álmélkodott Maletkova. -
Hogy én ... hogy éreztem magam?
Nem tudom, én most csak a tűt
keres t em. . . Hát játszottunk mi
egyáltalán?

Egy válogatott futballista ismerősöm
mondta:

- Amikor tréningben gyakorolok, fi-
gyelem a testem, izmaim, pontosan tudom,
hogy ha rüszttel rúgok, melyik
combizmomnak kell például megfeszülnie,
melyiknek lazán maradnia. De ami-kor a
meccs kezdetén a pályára lépek, már nem
gondolok semmire, csak a labda útját
figyelem, csak klubtársaim és ellenfeleim
mozgását követem. Gyakran kell tréningen
is a labda után vetődnöm, de háromszor is
meggondolom - beton-pályán?! Ha
vetődöm, se érem el a labdát. Meccsen
mindig elérem, gondolkodás nélkül. Hogy
milyen az ember állapota játék közben?
Mint a lebegés.

„Lebegés" - jó szó. Ha jól megy a játék,
az ember valóban súlytalan. Meg-
szabadult önmaga súlyától.

2. „Belülről..."

„Szerves élet", mondta Sztanyiszlavsz-
kij. Játék közben reflexeim helyesen
működnek (jobban, mint a színpadon
kívül), spontán érzelmek, gondolatok é
szándékok születnek bennem, ezért mond.

hatom, hogy „élek". Valójában olyam
formán érzem magam, mint a jó spor- toló,
aki reflexszerűen, mégis számítóan



önfeledten, de taktikázva cselekszik a
pályán; „él", de a játék körülményei kö-
zött.

A játékos minden pillanatban követi a
szabályt, de nem gondol rá - ahogy nem
gondol a pályán kívül, „valóságos" életére
sem. Kötik a fehér vonalak közt ér-vényes
törvények, de a pályán ezekkel a
törvényekkel egyéni adottságai, sőt han-
gulatai szerint bánik, sőt: ezek a szabályok
teszik lehetővé, hogy szabadon mo-
zoghasson és rögtönözhessen; számol já-
tékostársaival és ellenfeleivel, haragot érez
és ravaszkodik, letör és tartalékolja erejét;
olyan képességei nyilvánulnak meg,
amelyek a mindennapi életben talán örökre
rejtve maradnak (ezért nagy kaland minden
igazi meccs) : áttekintés, előrelátás, taktikai
készség, fantázia, lovagiasság vagy váratlan
durvaság, meg-értés és lelkesedés, intuíció.
Amikor pedig a fütty a mérkőzés végét
jelzi, egyik pillanatról a másikra visszalép -
bár kissé még lihegve és felzaklatva, de
magától értetődően - a másik világba.

A színész egyénisége az átélésben: egy
viszony közte és a szerep között. Amit
megtudhat róla: a mód, ahogy anyagához
nyúl (pl. intellektusa, szenvedélye,
precizitása stb.). Aki azt kívánja tőle, hogy
„önmagát" képviselje a színpadon, éppen
attól fosztja meg, amiben tehetsége rejlik,
azoktól a lehetőségektől, melyek akkor
nyílnak meg előtte, ha ő nem ő - hogy ő
ebben a viszonylatban más. (A
centercsatár szervező képessége ma-
gánéletében talán egyáltalában nem mu-
tatkozik meg. Ha nem küldöm pályára, ez
a képesség elveszett.)

„Kifejezem magam?" Erre igazán nem
gondolok. Mi a közlendőm a szereppel?
Mondják el, mit tettem, és csak azt
felelhetem : „Úgy látszik, ez a köz-
lendőm."

Nem gondolok Hamletre, de Hamlet
van, megnyilvánul. Nem gondolok ön-
magamra, de vagyok, megnyilvánulok.
Vagyok, „én mint Hamlet", cselekede-
teimből mindenki megítélhet, aki lát. De
ebben az ügyben passzív vagyok.

Semmi sem bizonyítja jobban Szta-
nyiszlavszkij félreértését, mint a gyakori
felszólítás: "akarj"! - az „akarati cselekvés"

félremagyarázása. A cél, a fel-adat:
jóformán egyetlen nyugodt szó vagy
mondat tudatunkban, kiindulópont, de
amit ezek után teszünk és érzünk, az alig
más, mint puszta reagálás. Bármikor
bármiről eszembe juthat valami.

A cselekvés valóban foglalatosság, te-
vékenység, nem egyszerűen felszólítás a

koncentrálásra vagy az akaratra. A mű-
vészi gyakorlat, maga a játék szüli a lel-ki
hatást. Tudom, mit kell végrehajtanom, de
nem tudom, mi fog történni velem.
Közérzetem: lazaság, amelyben minden
lehetséges. Álmodozás és semmittevés a
talaj, melyből minden szüle-tik. Játszani, ez
bizonyos értelemben olyan, mint firkálni,
ahogy Jézus firkált a homokba (íme, a
gúnyosan emlegetett „alkotó közöny"), a
cselekvéssel való babrálás.

Ha el is feledkezem magamról, azért
még nem tűntem el, egyéniségem nem
semmisül meg. „Elfeledkezem magamról"
- vagyis szándékosan megfosztom
indulataimat, ösztöneimet tartalmuktól,
egyéniségemet leredukálom a névtelenre.
De megmarad - bár differenciálatlanul -
ösztön, szenvedély, érzelem, emlék és
vágy, énem egész tömege, minden ben-
nem lappangó energia. Más „anyag",
amiből a szerepet felépíthetném, nem áll
rendelkezésemre.

Hamlet monológja anyjáról „Ó, hogy
nem olvad ..." és Richárd monológja
Annáról: „Kértek már asszonyt ilyen
hangulatban ..." - ugyanazt mondja a
nőkről, bár Richárd esetében az első sze-
mély maga Richárd, Claudius egy változata,
a királyi férj méltatlan utóda, maga a
gyilkos. Shakespeare valószínűleg nem
gondolt Hamlet és Richárd e látszólag
véletlen egyezésére, de a két monológ
ugyanabból az érzelmi világból született, és
a színészben, aki véletlenül Hamletet és
Richárdot is játssza, bizonyára hasonló
érzéseket mozdít majd meg. De ez az
„érzelmi nyersanyag" a két szerepben két
különböző én, két különböző karakter
formáját veszi fel. Végül is a szerep adja
meg a tartalmuktól megfosztott indulatok
minőségét: sírok vagy nevetek, jó leszek
vagy rossz.

Egy „érzés" - pl. a szerelem - a fizikai
cselekvések nyelvén valami ilyesmit jelent:
„Ha szeretném ezt a nőt, mit tennék?" De
e világos kérdés és a világos kérdések
teremtette dramaturgiai rend mögött
mindig marad énemnek egy jó-kora, talán
nagyobb gazdátlan része - és én éppen azt
várom, hogy ez, a cselekvések
csalogatására, leleplezze magát.

Az érzelem és külső jelei: a könny, a
hang megváltozó színe, az indulatos
gesztusok stb. a rögtönzés rögtönzött
ajándéka.

Bemegyek a rádióba, hogy eljátsszak egy
nehéz szerepet, akár Hamletet, egy
olvasópróba után. Lehetséges ez? Előfor-
dul, hogy meglepő könnyedséggel sike

rül. Mi történik ilyenkor? A dramatur-
giailag már képzett értelem első olvasás-ra
és kis elgondolkozás után felfogja a szerep
legegyszerűbb céljait, irányát, megállapítja
a legfontosabb fordulatok helyét,
bizonyos méreteket és távolságokat,
néhány ritmus előérzetét; a szerep
stratégiai helyzetét a többi szereplő közt:
ki a barát, ki az ellenség? Úgy tájéko-
zódunk ilyenkor egyetlen pillanat alatt,
mint amikor egy társaságba lépünk. Ezzel
tulajdonképpen kész is vagyok - igen,
készen vagyok, holott még semmit se
csináltam.' Már nincs más dolgom, mint
hogy magam köré, partnereimre figyeljek,
és hagyjam, hogy énem sötét és
megfogalmazatlan tömege minél szaba-
dabban hullámozzon, mozogjon, tegye a
magáét.

Ezekben a rögtönzésekben derül ki leg-
inkább, hogy az ember tulajdonképpen
két szinten játszik: egy felső, világos
síkon, a szöveg, a kérdések és válaszok, a
cselekvések és kapcsolatok síkján - és ezt
állandóan mozgatja, ostromolja, színezi és
befolYásolja egy tőlünk független
háborgás, valahonnan belülről, a sötétből.
Az átélés technikájának egyik leg-
fontosabb célja: biztosítani a nyugodt
világosság és a sötét zűrzavar e külön-
állását és érintkezését. Nem szabad el-
játszanom, akarnom vagy jeleznem
például, hogy sírok, mert akkor tudatosan,
szándékosan nyúlok oda, ahol mindent
gazdátlanul kell hagynom; és nem szabad
bizonytalanra hagynom azt, amit
logikámmal és tudatommal birtokolnom
kell.

A tudat világosságának és a tudattalan
sötétségének ez az állandó együtt-
működése és közös jelentkezése teszi az
alakot hitelessé, plasztikussá a filmgyári
vagy rádióbeli rögtönzéseknél.

A színpadon a legapróbb cselekvés,
a legcsekélyebb technikai meg-oldás
is, csak akkor kap mély értelmet, ha
a színész a lehetséges határáig ... a
létezés határáig hosszabbítja meg
azt.

Néha a sZínészek maguk se képesek
megmagyarázni, hogy mi történik velük,
amikor filmlmezésnél, a világosító mun-
kások szűk körében, orruk előtt a fekete
kamerával, centiméterekre kiszabott
mozgási lehetőségek közt, pár pillanatnyi
jelenettöredékekben megrendülnek és
sírva fakadnak. De mi más történik a
színházban? A Hamletet játszó színész
feldúltan kilép a színpadról - most küldte
kolostorba Opheliát -, nincs öt



perce a következő színpadra lépésig,
közben be kell rohannia öltözőjébe,
rendbe kell hoznia maszkját, és át kell
öltöznie. (Az öltöztetőszabó meggör-
nyedve kapcsolja hátul a fekete ruhát,
miközben a királyfi púdert rak az orrára,
mint egy dáma.) Épp hogy visszaér a
színpadra - és már mosolyogva, nyugodt
hangon adja ki utasításait a Színészki-
rálynak.

A jól próbáló színészt a próbák kezdeti
stádiumában is meglepi, hogy a rendező
nem látja, amit ő már lát, hogy a
jelenettel vagy szereppel már „készen
van". A rendezőnek igaza van: amit lát,
még nem az, amit majd a tovább változó
körülmények között a színésznek csinál-
nia kell. A színész ösztönös tiltakozása
mégis jogos, hisz e pillanatban jó helyen
van, játéka most hiteles. Ennél többet
nem tehet. Ezért jellemzi a jó próbát
bizonyos visszatartottság: színész és ren-
dező az éppen adott körülmények ha-tárai
közt maradnak, de ott valóban „élnek".

Filmen, rádióban, mindenütt, ahol
gyorsan kell dolgozni, akkor történik baj,
ha a színész kicsit többet tud, mint kel-
lene, de nem eleget; annyit, hogy már és
még nem tud rögtönözni, már és még
törődik önmagával. (Rendszerint, ha túl
ambiciózus rendezővel kerül össze, aki
nem ismeri fel korlátolt lehetőségeit.)
Ilyenkor nincs más lehetőség, a szerep-ről
le kell mondani: elővesszük a rutint.

3. A legjobb partner: a szó

Ha a színész valóban rögtönöz, mi tör-
ténik a szöveggel, amit természetesen
nem lehet rögtönözni?

A szövegnek cselekednie kell, nem
pedig „elhangzania".

A tevékenység (aktivitás) - a va-
lóban logikus, megvalósítható, cél-
szerű cselekvés nemcsak az alko-
tásnak, hanem a beszédnek is egyik
legfontosabb tényezője.

Beszélni annyit jelent, mint csele-
kedni. Ez az aktivitás azt a feladatot
tűzi elénk, hogy másokba átültessük
belső látásainkat.

... a szó, a szerep szövege nem
önmagában és önmagáért, hanem
csak rejtett belső mélyénél fogva ér-
dekes.

Minden beszélgetés tett. Még a legkö-
zönyösebb és legudvariasabb mondat is
agresszió a nálunk ostobább (mindig os-
tobább, hisz nem tudja, hogy mit akarok
mondani) partnerrel szemben. Minden

mondat olyan, mint a gesztus, mellyel az
ajtóban előretessékelünk egy hölgyet:
egyszerre van a hölgy előtt és a hölgy
mögött. (Ha sokáig késik, talán hátba is
vágjuk, hogy siessen már.)

Amikor Sztanyiszlavszkij bevezette a
„sajátszöveges" próbákat, amikor meg-
különböztette a „szöveg mélyét" a szö-
vegtől, felismerte, hogy sose mondjuk azt,
amit akarunk, hogy a partner kedvéért
mindig (nemcsak amikor hazudunk vagy
titkolódzunk) kisebb-nagyobb mértékben
megváltoztatjuk mondanivalónkat.

Csak kétféle viszonyom van a szöveg-
gel: a) utálom, mert meg kell tanulnom (a
„szorgalom" utálatos, mert nem játék,
mert csak lelkiismeretemre számít-hatok
közben, nem a tehetségemre, mely
szórakoztat) ; b) elfelejtem, de teljesen,
csak véletlenül kimondom a szavakat. Ami
a kettő között történik: kissé idébb rúgom,
kissé odébb taszajtom a mondatokat
(ezeket a hangokat és betűket), majd
visszarántom, megpuhítom, megtöröm,
közben gyűlölet ébred bennem, leg-
szívesebben földhöz vágnám a papírt
(nemegyszer meg is teszem), ilyenkor
csak utamban van Shakespeare és minden
írója a világnak, a szöveg akadály,
kötelesség, lecke, mielőtt elmehetnék ját-
szani, az órámat lesem, meddig kell még
foglalkoznom vele. Míg el nem jön a
pillanat, amikor eltűnnek a szavak és
mondatok, és egészen másra kezdek fi-
gyelni, amikor a szöveg mintha már arról
szólna, amiről egy általam írt dráma szól -
minden mondat helyét elfoglalja valami
más, ami már az enyém. Ilyenkor kezd
tetszeni a szerep. Végül az az érzésem,
hogy teljesen mást játszom, mint ami le
van írva. „Előadni" nem tudok egy
szöveget, csak kiszorítani helyéből
önmagammal. Ha ez nem sikerül, amit
csinálok, rosszabb a legrosszabbnál,
minden értelmetlen, ízetlen, a színház
csak kenyérkereset.

„Most megyek s titkos parancsot
adok, hogy

Végezzenek Clarence kölykeivel
S közzéadom, hogy senki semmikor
Se léphet be az ifjú hercegekhez."

Megpróbálom elmondani, miért szere-
tem annyira Richárdnak ezt a látszólag

igénytelen kis monológját.
A mi előadásunk szerint az előző je-

lenetben Richárd és Buckingham nagyon
jókedvűen, gúnyolódva, komédiázva és
tréfálkozva tervelték ki, hogyan agitálják
meg a londoni polgárokat, és hogyan
játssza majd Richárd a szentet „jámbor

atyák és tudós püspökök közt". Richárd ép
fél lábán egyensúlyozva, kacéran integet
az elegáns nyugalommal távozó
Buckingham után, mint a jókedvű gyerek.
Aztán egyedül marad. A jókedv egy
pillanat alatt eltűnik, a nyomorék felveszi
természetes tartását, derekára támasztott
kézzel, csaknem bambán álldogál.
Felemeli fejét, és a dráma első percétől
bizalmasává fogadott közönségre néz.
Most nagyon lassan, szinte szavakra
szétszakítva elmondja a szöveget, mi-
közben tekintete a nézőtér sötétjében jár,
ellenőrizve ki nem mondott, talán el sem
gondolt gondolatai hatását. Miért is nem
léphet be senki a két királyfihoz? Én nem
mondom, ha ti gondoltok valamire, ti
gondoltátok, magatokra vessetek ... De
egy gyors kis mosoly mégis: megértjük
egymást mi? ... És fáradtan, sánta lábát
húzva - tehát látszólag éppen nem nagy
tettekre készen - lassan kivánszorog a
színpadról, olyan fáradtan, amilyennek
egyszer sem láthatták.

Ez történik, miközben a fenti négy sor
elhangzik. Közönség és Richárd közt a pár
fáradt percben undorító bizalmasság
születik, igazi cinkosság, igazabb, mint
Richárd előző, hangos bizalmaskodása
Buckinghammel. Hirtelen fáradtsága: már
Buckingham elárulása. Nem, Richárdnak
fáradt, sötét magányában nincs bizalmasa,
csak a közönség, aki pedig - ezt maga a
közönség is tudja - nem létezik. Richárd
itt és így a legfélelmesebb és
legelveszettebb egyszerre. A gye-
rekgyilkos.

Igy és innen: a szituációba helyezett
emberből tudok csak egy szöveget el-
mondani. Ha például a Szeptember végént

szavalom, nem gondolok halálra, örök
szerelemre, Petőfire, nem. Magamban
végigjátszom a jelenetet: egy fiatal férj
szerelemvallását fiatal hitvesének. Gyász,
sír, örök hűség és hűtlenség csak becéző
évődés, a vers hangja inkább derűs, mint
tragikus, az újdonságként él-vezett
házastársi intimitás és birtoklás hangja:
,,... örökre szeret". (Hogy végül - éppen
gyanútlanságában - a vers eszünkbe
juttatja Segesvárt, Szendrei Júlia kétes
értékű hűségét? Ez már a hallgatóban
zajlik le!)

Othello monológjában (a dózse előtt)
Olivier egyszer, 'váratlanul elneveti ma-
gát. Ezt a nevetést a szöveg nem indokolja
- de indokolja a szituáció, a fér-fiaknak
szerelméről beszélő, szemérmes, de
öntudatos és magabiztos férfi szituációja.
Olivier-Othello jelleméről, sorsáról, ez a
kis nevetés szinte mindent el-



mond: önhitt boldogságát, gyanútlanságát
az elkényeztetettségben, bűnét és erényét,
és még mi mindent. De ez a nevetés
Olivier-Othello gondolatmenetéből
született, nem Shakespeare szövegéből -
legalábbis nagyon laza és alig kitapintható
szálakkal kapcsolódik a szöveghez.

Azt szokták mondani: ez meg ez a
színész nem tart kapcsolatot, mechanikusan
játszik, nem figyel a partnerre, mert nem
várja ki a végszót. De ez így ön-magában
nem okvetlenül igaz. Hogy a válasz késik-e
vagy túl korai, attól függ, mikor értem meg,
amit partnerem mondani akar. Talán már
mondókája közepén megszületik bennem a
válasz, és minden ezután következő szó
feleslegesnek tűnik, csak kényszerből vagy
udvariasságból várom ki. Így a pontos
bevágás is lehet pontatlan és a legkisebb
szünet is végzetes lekésés. Egy mondat
lehet egy csak később elhangzó mondat
előre-jelzése, önmagában talán szép és
okos, mégis mellékes, hisz bennünk már a
több ütemmel később megjelenő gondolat
dolgozik. A gondolatoknak ez a szünet
nélküli előre-hátra jelzése végül is
aláaknázza az egész szerepet - a szöveg alatt
egy külön labirintusrendszer húzódik.

A drámai szöveg felül úszó tajtékja -
megnyilvánulása és egyben takarója -
annak, ami a színész lelkében történik.
Nem véletlen, hogy Sztanyiszlavszkij,
Csehov és Gorkij kortársa és munkatársa
figyelt fel erre. Az ő drámáikban a szavak
köznapi és mégis zenei csobogása már
csaknem független attól, ami történik, alig
több, mint egy felületi réteg.

Amikor néhány éve beültem a Madách
Színházba, hogy megnézzem a Ki sp o l -

gárok felújítását, azt vártam, hogy egy
naturalista drámát látok majd, oroszos
realizmussal megrajzolt jellemeket és tár-
sadalmi konfliktusokat. De váratlanul a
dráma zeneisége fogott meg: mintha ka-
marazenét hallgatnék, melyet láboszörejből,
bútortologatásból, főzőkanalak ko-
pogásából, ajtónyikorgásból komponáltak.
Ádám Ottó és a társulat tagjai ugyanis
ezúttal elhanyagolták a régebbi Gorkij-
előadásokban megszokott pszichológiai és
naturalista részleteket, mindennek nagyobb
tempót adtak, így a szöveg szinte
összesűrűsödött, és előtérbe került. Hisz ez
a dráma élne és hatna, ha a konfliktusok
konkrét tartalmától el-tekintenénk is! Hisz
Gorkij drámáját úgy is nézhetném, mint
Beckett vagy Ionesco valamelyik darabját! A

Godot-ra várva: szituáció, értelmes szó
nélkül. Másrészt:

a szituációtól független szó tűzijátéka. Az
abszurd dráma talán csak Gorkij és
Csehov eltúlzása az abszurdumig! (Az
abszurd dráma: Csehov hősei Ausch-
witzban. A Godot-ra várva és a „Moszk-
va! Moszkva!" kiáltás a Három nővér-ben
ugyanarról beszél. Csehovban már ott a
groteszk és az irónia, Beckett mélyén
pedig az érzelmes nosztalgia.)

(Shaw Olyan szép, hogy nem is lehet

igaz című, állítólag „gyengébb" darab-ját
mi teszi „modernné"? Ebben a darabban a
racionalista szöveg, megint csak ionescói
határokat súrolva, csaknem teljesen
elszakad a szituációktól. Ionesco ennek a
racionalizmusnak a persziflázsa. De minek
ide a persziflázs? Egy-két év fondorlatos
módon úgyis kiszippantja Shaw-ból az
értelmet, és meghagyja - mint egy
bonyolult és céltalan építményt - a
szavakban rejlő fantasztikumot és
komikumot. Másrészt viszont Ionesco
mintha mind szárazabb prédikátorrá
kopna. Ha Shakespeare olyan, mint az
abszurd színházzal rokon Brook rende-
zésében, már nem is értjük, mi baja volt
hát vele Shaw-nak és Voltaire-nek? Más-
részt: ha ennyire nyilvánvaló, hogy a
Shaw-k bohócok, hogy a filozófia az idő
múlásával úgyis blődlivé válik: hátha a
Szeget szeggel és a Troilus szerzője
elvont racionalistának számított a maga
korában? De túlságosan eltávolodom té-
mámtól, a színésztől.)

Sztanyiszlavszkij nem gondolta végig
saját gondolatát. A „sajátszöveges" próba
gyengéje, h o g y nem veszi számításba: ha
beszélő és beszéd így különválaszt-ható,
akkor a szó maga is él, megjelenésével a
színészben is minden meg kell hogy
változzon. Nemcsak a színész hat a szóra, a
szó is a színészre.

Egy monológgal kapcsolatban ezt ta-
nácsolja:

Ez nem monológ, hanem dialógus.
Itt az ész heves vitába száll az
érzelemmel. Határolja el ezt a két
partnert: az egyik legyen - a fejében,
a másik - valahol a gyomrában, s
hadd vitatkozzanak egy-mással.

Nyilvánvaló Sztanyiszlavszkij szándéka:
módot akar adni a színésznek, hogy átéljen,
vagyis kifelé figyeljen, kitegye magát egy
„külső" ok hatásának. En ma gam ezt a
tanácsot inkább ötletesnek mint igaznak
érzem. Tapasztalatom sze rint a
monológból másként lesz „dia lóg".
Amikor a szituációban különvá Insztottam
magam a szövegtől, a szöveg

lesz partnerünk, „akit" figyelni tudunk,
„akinek" mozgására reagálunk.

A mondat a másik emberre vetett lasz-
szó, de a kötélbe mi magunk is belegaba-
lyodunk. K(mondott szavaim hatnak rám,
magamra is, éppen mert nem fedik
teljesen szándékaimat és gondolataimat.
Létrehoznak valamit, amire nem gondol-
tam, mielőtt kimondtam őket. Amit ki-
mondok, lehet, hogy igaz, lehet, hogy ez
volt tulajdonképpeni mondanivalóm, de
hogy ez volt-e, én se tudhattam, mielőtt
beszélni kezdtem. A beszéd az egyetlen
mód, hogy bensőnk névtelenségéből elő-
hívja, amit végül is felismerek mint
mondanivalómat. El kell fogadnom, hogy
a kimondott szó nem fedi majd pontosan
szándékaimat - és hogy éppen ez a jó
benne.

Szöveg és színész két vonal, egy egyenes
és egy görbe, csak bizonyos pontokon
találkoznak, csendülnek teljesen egy-be:

„Most maam vagyok ..." - így kezdi
Hamlet a Hecuba-monológot. Ez az egy-
szerű kijelentés már ezt tartalmazza:
„Nincs tovább, elég a hazug önáltatás-hól,
nézz szembe magaddal!" A három,
látszólag csak bevezető, csak közömbös
szó már megszabja a monológ fő irányát,
ez a szándék, ez a színész feladata.

De mit tesznek a szavak?
Az érzelmek nagy tomboló egységeket

követelnének; az ész és a helyzet kemény,
logikus érvelést; de a szavak nem
engedelmeskednek, kitérők, cifrázások,
kisebb és ellentétes irányú egységek kerülőit
járják be. Hányszor akar Hamlet visszatérni
kezdő elhatározásához, hányszor szakítja
félbe önmagát, mert a szavak - amikor a
színészek játékáról vagy saját
tehetetlenségéről beszél - elragadják őt.
Önmagát sértve és gúnyolva valóságos
külön színjátékát rendezi meg a szavaknak,
olyan mondatépítményeket, a gúny olyan
szellemes fordulatait hozza létre, hogy maga
is gyönyörködik bennük. „Magam vagyok?!"
- nem! Szavaiddal vagy, és újra meg újra
félbe kell szakítanod önmagad, hogy végre
azt gondolhasd, amit akarsz. Ki itt az aktív
és ki itt a passzív? Az ember vagy szavai?
(Amikor Shakespeare ezt a monológot írta,
nem ugyanez történt-e vele? Elindulhatott a
szituációból, de az írás, a leírt szavak a
maguk törvényei sze-



rint diktáltak neki is, irányították gon-
dolatait. Hogy a színész már kész szöveget
kap, csak azt az idegenséget ismétli meg,
amit az író is átélt, amikor a szavak
maguktól peregni kezdtek a lúdtollból.)

A szavakkal vívott játékos küzdelem-
ben és fogócskában minden szó életté vá-
lik, ami nem azt jelenti, hogy minden szó
tartalmának megfelelő érzelmi és pszi-
chológiai hátteret kap, hogy a színész
minden szónál - vagy akár mondatnál - azt
„éli át", amit a szó jelent, hiszen valójában
sokszor lemarad a szó mögött vagy éppen
megelőzi azt, hanem hogy minden szó
játékká, cselekvéssé lesz, és elveszti
tehetetlen súlyát: táncol.

És íme, megtörténik a csoda: a szö-
vegtől szinte függetlenül megszületik az
érzelem is; látszólag indoka sincs, de a
színész szemét elfutja a könny, hangja
felcsattan, egész testét megrázza a ha-rag,
szava elakad és beáll a csönd ... A váratlan
vendég megérkezett magára hagyott
bensőnkből: saját érzelmeink. Ezeket az
érzelmeket előre - a szavak támadása
nélkül - nem tudtuk volna kiszámítani.
Saját magunk előtt is egy-szerre új
megvilágításba helyezik a szavakat és
magatartásunkat, egy új tör-
vényszerűségnek engedelmeskedve kap-
csolódnak a szituációhoz.

Előttünk áll ismét a színész: játszik és
rögtönöz, pergetve Shakespeare szavai-
nak olvasóját. Ketten egymást ostorozva
és kutatva a szavakból új értelmek, a
színészből új érzelmek születnek. Végül
minden elnagyoltság megszűnik, semmi
sem marad érintetlen - minden szó fé-
nyesen ragyog és könnyen száll -, előttünk
áll, akit a szó nem tudott igazán nevén
nevezni, a szavak gazdagságánál is
gazdagabb: maga az élő színész.

Íme, tehát a szöveggel a színpadon
ugyanolyan kölcsönös viszonyban vagyok,
mint partnereimmel: én hatok a szövegre,
aztán a szöveg visszahat én-rám. Éppen a
különválásban van színész és szó életének
titka. Hogy természetes viszonyban legyek
a szöveggel, azt az idegenséget
rekonstruálom, ami az életben is fennáll
szavaim és önmagam közt. Tanulás
közben nem arra törekszem, hogy
„azonosuljak" a szöveggel, hogy ér-
zelmeimet vagy gondolataimat a szavakba
erőltessem (nem engedem, hogy érzelmeim
és indulataim a szavakhoz kapcsolódó
reflexszé váljanak!) hanem arra, hogy
megtanuljam egy lehetséges változatát
annak a cselekvéssornak, amelynek a szó
csak mellékterméke. Tehát arra,

hogy a szöveg mechanikusan működjön,
magától, tőlem különálló erőként je-
lentkezzen, „szokja meg", hogy nem tö-
rődöm vele. A szöveg ilyenkor mint a dal,
melyet magamban dúdolgatok. (Előfordult
már, hogy első emlékpróbákon, amikor a
játék magával ragadott volna, de a
szöveget még nem tudtam szóról szóra,
hirtelen értelmetlen halandzsába kezdtem,
mint Móricka, aki az egyszeregynek csak
a melódiáját tudja, de a szövegét még
nem. A „sajátszöveges" próba ellentéte
volt ez: nem a szöveg tartalmát, hanem
ritmusát, melódiáját, tempóját
rögtönöztem, a tartalom ebből a
halandzsából csaknem kiolvasható volt.) A
szöveg „éneklése" közben hol itt, hol ott
világosodik meg egy szó, eltalál, és sírni
vagy nevetni - olykor éppen őrjöngeni
kezdek.

Ezért nem tudok dobogón szavalni.
Szituáció nélkül, amikor nekem kell
irányítani a szavakat, és nem a szavak
hatnak rám, csak egyre tudok gondolni:
arra, hogy mindjárt belesülök. És bele is
sülök.

Szöveg és színész kapcsolata mutatja
talán legvilágosabban, hogy mit jelent a
rögtönzés az átélésben. Ha a színész nem
önmagára, hanem kifelé figyel, akkor ha
ugyanazt mondja, ha ugyanazt teszi is, mint
előző nap: rögtönöz, hisz a külső ok nem
függ akaratától; hasonló okra hasonlóan
reagál. Az ötlet, a rögtönzés nem szeszély,
nem a temperamentum ön-kénye, hanem
engedelmeskedés. Így születnek a múzsák:
a színész joggal érzi, hogy idegen
parancsnak engedelmeskedik, hogy a
végrehajtott rögtönzés pillanatában
passzív.

Mindig ez a legjobb, mindig éppen az,
amit nem akarok, amit nem is lehet akar-
ni, ami spontán, feltörő, a színész számára
is felismerés. A „törvény" a színész
számára automatizmus.

Magukat elragadta az intuíció
hulláma, és ragyogóan eljátszották a
jelenetet. Ez a legértékesebb a
művészetben. Enélkül nincs művészet
... Ezt nem lehet megrögzíteni.
Megrögzíteni csupán azokat az utakat
lehet, amelyek ehhez az eredményhez
vezették magukat. Megkínoztam
magát, Vaszilij Oszipovics a
legegyszerűbb fizikai cselekvések
igazságérzetének keresésében. Ez az
intuíció ösztönzéséhez vezető út.

A fizikai cselekvések útja: út az in-
tuícióhoz. Ezt kereste Sztanyiszlavszkij
egész életében, rögeszmésként. Mint egy

alkimista, szenvedélyes türelemmel foly-
tatta végtelen kísérleteit az anyaggal. Az
„alkotó természet", az ihlet titkát kereste;
nem kisebb titok, mint a „bölcsek köve".

4. „Én ..." ?
Sztanyiszlavszkij hangsúlyozta, hogy a

„mágikus mintha" nem azt mondja: „Én
az vagyok", nem azt: „Én Hamlet vagyok"

- csak azt: „Én úgy teszek, mint-ha az
lennék", „én úgy teszek, mintha Hamlet
lennék".

Soha ne feledjék, hogy a színpadon
színészek maradnak. A "mint-ha" szó
hatóerejének titka abban rejlik, hogy
nem való tényeket jelöl meg, hanem
csupán arról beszél,
mi történhetett volna, "ha..." A
„mintha" szó magában véve sem-mit
sem követel tőlünk. Csak feltevés, csak
kérdés, amely megoldást igényel. A
színész erre a kérdésre igyekszik
válaszolni ... én nem állítottam, hogy
az őrült itt áll az ajtó mögött. Nem
állítottam valótlanságot, éppen
ellenkezőleg, a „mintha" szó
kiejtésével őszintén beismertem, hogy
csak feltevésről van szó, és az ajtó
mögött nem tartózkodik senki... Azt
sem kívántam, hogy hallucináljanak,
nem erőszakoltam önökre saját
érzéseimet ... Önök nem törekedtek
kényszerképzetekre, nem is akarták
valóságként elfogadni az őrültre
vonatkozó feltevésemet, hanem
feltevésként kezelték ...

„Én vagyok ..." „Én vagyok az, aki úgy
tesz, mintha ..."

De ki ez az „én"? A kívülről érkező
hatások és a belülről érkező intuíció e
terepe, aki látszólag csak engedelmes-
kedni tud?

Vajon a kutyafej, melyet leoperáltak és
mesterséges vérkeringéssel tartanak
életben, még „én"-nek érzi magát? Mi
lenne, ha kísérletileg nyomon lehetne
követni, sarokba szorítani ezt az „én"-t,
addig faragni egy élőlényt, amíg meg-
találjuk azt a kis nyáldarabot, amelyben
székel?

Az átélés: mindegy, hogy mit érzek,
szabad vagyok és kíváncsi, nincs szük-
ségem rá, hogy belevakítsam magam
bármibe, morális kötöttségeim és felelős-
ségeim megszűntek. III. Richárd király
rab - egyénisége rabja mellettem, aki el
tudom képzelni, hogy III. Richárd király
vagyok.



De ennél is több. Eddig talán azt hittem,
hogy szabad vagyok, ha nem fogadom el a
profilt, melyet a társadalom kényszerít rám,
és tágabb egyéniségemhez ragaszkodom;
most úgy érzem, hogy a szabadság nem az
egyéniség szabadsága, hanem éppen az
egyéniségtől való szabadulás. Nem a
személyiség kiélése es imádása, hanem a
személyiség elvesztése. Itt közérzetem már
közel jár a teljes, szerzetesi
felcserélhetőséghez.

Ha úgy tudok tenni, mintha Hamlet
lennék, mintha Richárd lennék - akkor
egyszerre mintha saját pszichém is eset-
leges lenne; maszk. Az igazi maszk nem
csak valami, amit felöltök, hanem valami,
amit tagadok is, bizonytalan, véletlenszerű,
két madzag köti az arc elé, bármikor
leeshet, hogy fokozza a tré-fát. Nemcsak
egy név, hanem minden név megtagadása,
névtelenség is. Nem megköt, hanem
felszabadít a személytelenségig. Talán
innen ered a színjátszás boldogsága: a
gyerek királyt játszik vagy lovacskát, és az
az öröme, hogy most király, most lovacska;
de fordítva is mondhatnám: az az öröme,
hogy valójában nem király, nem lovacska,
csak kisfiú, aki játszik.

Az „én", aki játszik, nem jellemem, nem
testem és nem lelkem - testem és lelkem
birtokosa, legalábbis úgy érezzük, és e
pillanatban mellékes, hogy ez az érzés
illúzió-e vagy sem. Az átélésben a színész
egyénisége nem megváltozik, hanem
látszólag eltűnik, mint ahogy eltűnik a
szerep egyénisége is - legalábbis a színész
tudatában. „Én": ekkor nem jelent mást,
mint hogy élek, hogy vagyok, puszta egyes
szám első személy. Egyetlen és egységes;
de üres. Éppen ezért képes rá, hogy bármi
tartalmat felvegyen.

A nagy színészegyéniségek kétessé te-
szik, csaknem ironikus színben tüntetik fel
magát az egyéniség fogalmát. Hol vannak
határai? Meddig terjednek lehetőségei?
Szinte kedvünk lenne megkérdezni: van?

Amit a mindennapi életben egyéniségnek
hívunk, az átélésben mintha felszívódna,
kézen-közön eltűnne. A színész
egyénisége? A színész az, akit el tud
játszani.

5. Az átélés „képlete"

Most újra felteszem magamnak a kér-
dést: a „fizikai cselekvések módszere"

valóban általános érvényű-e, valóban
„minden művészi hajlamú emberre",

"minden nemzetre és minden korra" ér-
vényes-e?

Igen is, meg nem is.
Mint „módszer" - nem hiszem. Hasz-

nosabb, ha úgy tekintem, mint „mód-szer"

formájában megfogalmazott dramaturgiai
és pszichológiai törvényszerűségeket és
jelenségeket. Akkor a „mód-szer" elveszti
fontosságát, már nem egy-kettő dogmává
alakuló előírás, inkább az átélés bizonyos
ismeretlenekkel dolgozó képlete. Mint
ilyen, véleményem szerint valóban
általános érvényű. Különböző gyakorlati
tennivalók szűrhetők le belőle a színész
dramaturgiájára, a tanulás és rögtönzés
kapcsolatára, elemzésre, lazításra, az
együttes, közös játékára stb.

Sztanyiszlavszkij azonban tévedett,
amikor azt hitte, hogy a „színjátszás"

egyedüli titkát tárta fel, és egyenlőségi
jelet tett átélés és színjátszás közé. Ezzel
törvényszerűen provokálta a vitát és a
tagadást.

A színjátszás nem pusztán átélés. Aki ezt
tagadja, kárt tehet a tehetségekben,
önmagáéban és másokéban, és útját áll-
hatja, hogy a képlet „ismeretlenjeit"

megismerjük.

(Folytatjuk)

FRANCIAORSZÁGI VITÁK

És PRÓBÁLKOZÁSOK

„A színház Dachauban" - e furcsa címen
indult cikksorozat a francia színház mai
siralmas helyzetét illusztrálja, majd vitatja a
kultuszminiszter szegénység-programját. A
francia színház - hulla; a mi dolgunk, hogy
főnixszé változtassuk - írja a lap. Jelenleg a
kulturális költségvetés nemcsak Európában a
legalacsonyabb, de néhány fejlődésben
elmaradt országénál is kevesebb.
A sorozat eme első része három anyagot
tartalmaz. Az első a Syndicat Français des
Artistes tiltakozó kilátványa, amely sztrájkkal
fenyeget. A második anyag a szubvencionált
színházak műsorát bírálja. Az anarchista ízű
bírálat imposztoroknak nevezi Georges
Wilsont és Maurice Escande-ot, és tiltakozik
a „Vercors-típusú naturalista bárgyúságok", a
„Dürrenmatt-zsánerű pótal-expresszionisták"
és az Ionesco-bemutatók ellen. A harmadik
anyagban a lap fő-munkatársa, Maurice
Meder a kultúrházak „ijesztő dossziéját"

lapozza fel, felvetve a már ismert
alapkérdést: „Dehát valóban az állam dolga-
e, hogy - a művészeti liberalizmus ürügyén -
finanszírozza azt a korbácsot, amely oly
gyakran őt magát üti, hogy ily' módon
megnyugtatva lelkiismeretét, nemes alibit
találjon az annyi más területen
megnyilatkozó zsarnoksága számára?"

(Paris -Tbéát re , 1970 január)

BÉKÉS ANDRÁS

Munka közben
A Szentendrei Teátrumról

Hogyan jutottak arra a gondolatra, hogy
Szentendre főterén színházat játsszanak,
hogyan alakult ki ez a műsor, hogyan
találtak rá a darabokra? - Körül-belül ezek
voltak azok a legáltalánosabb és
leggyakoribb kérdések, melyeket újságírók,
rádió- és tévériporterek hozzánk intéztek
már az előkészületek ide-jen, és a sikeres
előadássorozat után is.

Mindenki számára gyönyörködtető fel-
fedezés volt az a szívet-lelket felfrissítő
dinamikus légkör, amely ott estéről es-tere
kialakult, s amely egyszerre volt valami
elmúltnak, réginek, elfelejtettnek s a
legmaibbnak, legmodernebbnek, ter-
mészetadta vegyülése.

Az a gondolat, hogy Szentendre fő-terén
színházat játsszanak, már néhány évvel
ezelőtt felvetődött az akkor még főiskolai
hallgatók kis csoportjában. A gondolat
hordozója Zsámbéki Gábor rendező volt,
aki az első sikertelen próbálkozások után
két évvel ezelőtt engem is felkeresett az
ötlettel. Szerencsés es véletlen módon
Szentendre akkor már régen vasárnapi
kirándulásaim kedvelt helye volt, jól
ismertem kis utcáit, apró házait: megkapó
hangulata, meleg barátsága mindig vissza-
visszahúzott oda.

A lehetőség tehát már az első pillanatban
megragadott. Mégis, sok-sok technikai,
szervezési, anyagi, elvi kérdést kel-lett
világossá tenni ahhoz, hogy a szín-ház
megvalósításával reálisan foglalkoz-
hassunk. Mindenekelőtt azt kellett tisz-
tázni: bármilyen szerencsések is Szent-
endre adottságai egy nyári színház szem-
pontjából, a legfontosabb kérdés, hogy el
tudjuk dönteni: miért, minek az érdekében,
milyen alapeszmével alapítsunk színházat?

Egy időben Budapesten és Magyar-
országon szinte gombamódra szaporodtak a
szabadtéri játékok. Ebben sok örvendetes is
volt, mégis, egy idő után ezeknek a nyári
színházaknak egy része lassan beszüntette
működését. De a meg-maradtak is
problémákkal küszködnek. Szinte
mindannyiunk előtt tisztázott kérdés, hogy a
szabadtéri színház kétféle lehet. Az egyik
típus a szabad térre ki-vitt színház, amely
lényegében semmi-


