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III.

1. Ami tilos

Sztanyiszlavszkij könyve, „A színész
munkája" azzal kezdődik, hogy nevet-
ségessé teszi a növendéket, aki Othellóra
készülve otthon párducléptekkel jár szo-
báról szobára, aki titokzatos pofákat vág. a
fogát vicsorgatja, és dugóval feketére
mázolja a képét, aki Othellóról képzelődik,
teljes odaadással, és ripacskodik.

Bessenyei Ferenc nagyszerű Othello
volt, Sztanyiszlavszkij is megnyalhatta
volna a tíz ujját utána. De az első kosz-
tümös próbán váratlanul, csaknem úgy,
mint az a bizonyos kitalált növendék
Sztanyiszlavszkij könyvében, ő is ripacs-
kodni kezdett, misztikusan suttogott, haj-
longott, pofákat vágott. Amikor próba után
rendezőnk félig tréfásan leszidta, szerényen
vigyorogva bevallotta:

- Megláttam magam a tükörben, eb-ben
a keleti ruhában, és mintha dobokat meg
sípokat hallottam volna, egy-szerre kedvem
jött, hogy eljátsszak egy olyan igazi,
misztikus keleti figurát ... Jó, jó, lebuktam
hát lebuktam, de meg-próbáltam ...

Most egy harmadik Othello is eszem-be
jut: Olivier. Amikor a próbák elején

elképzeléséről nyilatkozott, azt mondta:
„Biztos vagyok benne, hogy Othello na-
gyon vonzó." Izgatta, hogyan tartja majd a
görbe szablyát. És hozzáfogott, hogy
tenorjából basszust csináljon.

Olivier Othellója nem más, mint
végigvitele annak, amit Sztanyiszlavszkij
növendéke - hisz még nem ütötte meg a
bokáját - naiv vakmerőséggel és amit
Bessenyei - a már tapasztaltabb színész -
kissé röstelkedve és vágyódva elképzelt: „a
titokzatos mór". Elmondhatom: láttam a
pillanatot, amikor Olivier Othellója
megfogant Bessenyeiben. Az-tán
szükségszerűen elvetélt, Bessenyei
Othellója nem lehetett olyan, mint Olivier
Othellója. Othello lehet ilyen, lehet olyan,
Othellóról köteteket vitatkozhatunk.
Olivier Othellója: tetszeni vágyás és egy-
két póz, egy-két tartás meg egy lemélyített
hang. Mindaz, ami ebből még lett, amit ez
a pár színészkedő részlet titkon magában
rejtett, a fantasztikus és összetett alakítás, a
karakter és a zene csak azért születhetett
meg, mert Olivier makacsul hitt ezekben az
első butaságokban, mert megvolt hozzá a
bátorsága - és tegyük hozzá: a helyzete! -,
hogy higgyen benne, hogy komolyan ve-
gye.

Mit szólt volna Olivier elképzeléséhez
Sztanyiszlavszkij? Meglátta volna benne
Olivier-Othellónak, ennek a zseniálisan
ordináré és költői szörnyetegnek a le-
hetőségét? Nem hiszem.

Sokan mondják, hogy Sztanyiszlavszkij
„naturalista", a képzelet ellensége, de nem
így van. Alfája és omegája a „mintha", a
képzelet szava. Ha Tartuffe-öt akarod
játszani, mondj fel a háziúrnak, és saját
lakásod helyett költözz Orgonék házába!
„Én úgy teszek, mintha ..." - és már olyan
világban járok, ahol éjszakánként
szellemek tűnnek fel a várfokon, ahol öreg
királyok szétosztják birodalmukat, már
Shakespeare képzeleté-nek világában járok.
A „fizikai cselekvések módszere" azt
kívánja tőlem, hogy egy nagyon egyszerű
helyzetből a magam fantáziájával
teremtsem újjá, építsem fel a drámát, ahogy
az író is tette. Ha végül - naivsága ellenére
- elfogadom a magam számára belső
törvényként Sztanyiszlavszkij etikáját, azt
is ezért: mert a színházat (jegyszedőtől az
igazgatóig) a képzelet szolgálatába akarja
állítani. Csak addig volt erőszakos rendező,
amíg színészeit a „hit" útjára terelte, vagyis
amíg rávezette őket, hogy odaadják
magukat képzeletüknek,

és gyerekként ujjongva szabadjára engedte
őket, amint ez megtörtént, amint igazán
játszani kezdtek.

A próbán nem a színészek
felvilágosításáért folyik a harc, hanem a
képzeletükért. Rendező és színész közt is
ez a főkérdés: vajon a rendező igényt tart-e
a színész „alkutó-természetére" - vagyis a
képzeletéve. (Nemcsak a rendező tudá-
lékossága, hanem a rendező képzelete is
megbéníthat egy színészt: közli látomásait,
és ezzel megakadályozza egy másik
látomás megszületését. Gyakran a
legintuitívabb rendezők előadásai a leg-
merevebbek: hiányzik belőlük az intuíció.)

Egy kezdő színésznő első nagy sikere
után így panaszkodott nekem a nagy szí-
nészre:

- Látja, én nagyon hiszek abban, amit a
színpadon csinálok, ez a tekintélyes
kolléga pedig mindig privatizál, vicceket
csinál játék közben. Ilyenkor, nem
tagadom, gyűlölöm, nem is tudom meg-
állni, haragosan ránézek, hogy hagyja abba
a tréfát ... De tudja, mi a legfurcsább?
Hogy közben mégis úgy érzem, de
őszintén, szívből, hogy imádott apám-ra
nézek, ha ránézek . . . Meg tudja ezt nekem
magyarázni?

„Kapcsolatot" tartunk, és mindent kí-
vülről várunk, de nem az igazi külvilágot
látjuk. Szemembe vakító reflektorok
világítanak, egy bámészkodó tűzoltó áll-
dogál pár lépésre tőlem, két fekete vas-
oszlop között - mégis úgy viselkedem,
mintha a felmentő csapatok robognának
felém a portálból. Ha kell, képzeletem-ben
eljátszom egy egész társulatot, szerelmest,
intrikust, papát, mamát, sőt hegyeket és
seregeket, kellékeket és díszleteket is.
Ilyen a színész. Partnerem szemrebbenését
is követem, de valóban látom-e őt?

A színpadon Rómeó lángoló szerelmet
vallott Júliának. A tűzoltó mellett ott
álltunk, én és a Rómeót játszó színész
szerelmek, igazi szerelmese, életbeli
szerelmese, maga is színésznő. Jelenet
után, már a folyosón, megkérdeztem, mit
érzett, amikor látta, hogy az ő Rómeója
egy másik Júliának vall szerelmet - és
micsoda őszinteséggel! Kicsit elgondol-
kozott, még a homlokát is ráncolta, az-tán
mosolyogva, de minden mondatában a
pontos fogálmazás gondjával:

Néztem, ő meg Júliát nézte az er-
kélyen ... de közben érezte, hogy nézem,
nem s z ű n t meg köztünk a kölcsönös
kapcsolat, egy pillanatig sem, tudom ...
akit láttam, a z ő volt, mégse ő... lát-



tam és felismertem arcán és szemében
szerelmének, vágyának kifejezését .. .
láttam, hogy most Júliának szól mind-ez . .
. mégis meghatódtam, mintha nekem
vallana szerelmet ... és higgye el, igazam is
volt ... - Hirtelen elnevette magát: - És még
azt is tudom, hogy Sári, aki Júliát játssza,
egyáltalában nem érdekli ... sőt ... magának
elárulom...
mindig bosszankodik, ha vele kell játszania
. . . rossz színésznőnek tartja .. .

Mosolyogtam én is, de nem egészen
tiszta lelkiismerettel. Amit elmondott,
csaknem teljesen pontos volt, valóban ez a
kapcsolat Rómeó, Júlia és a színfa-lak közt
álló szerelmes közt. Ha Rómeó kilép majd
Capuleték kertjéből, szerelmét hiánytalanul
visszaszolgáltatja jogos tulajdonosának, az
élőnek - de közben mégiscsak magával
vitte, mintha csak az övé lenne, mintha
annak adná, aki-nek akarja, magával vitte a
„mintha" világába, ahol „igazi" szerelmese
nem szerelmes, ahol így nem lehet
féltékeny sem, ahol ő nincs is. Csak a
szerelem van, Rómeóban, csak Rómeó
szerelme van, odaadja Rózának, Júliának,
partnernek; ha rossz színésznő, akkor is:
nem kíván tőle többet, mint hogy ne za-
varja. Látja, hogy rossz? Látja. De kép-
zelete a kifejezéstelen szempár helyébe
megteremti azt a szempárt, mely felelni tud
- egy „mintha"-szempárt.

A külvilág, a partner csak visszavetíti
azt, amit én kölcsönzök neki. A világ aktív
képzeletem nélkül - nélkülem! - mintha
idegnyugtatóval nézném: halott világ,
annyit se jelent, mint egy falevél vagy egy
utcasarki kő, amelyen megcsillan a
napfény.

De én se jelentek semmit, ha nem
képzelem el magamat! Végül is a színész
egyedül, öltözőtükre előtt, önmagában
gyönyörködve és grimaszaival ön-magát
rémítgetve: talán ekkor leginkább színész.
A színész nemcsak partnerét és a
külvilágot képzeli el, hanem önmagát is a
szerepben. Ez az, amit Sztanyiszlavszkij
nem szeret, annyira nem, hogy éppen ettől
akarja elzárni, megóvni a színészt, az ő
szemében ez a legfőbb veszély. Ez a tilos!

Miért?

Szeretem azt a helyet, ahol Sztanyisz-
lavszkij a „tájékozódásról" beszél:

„Figyeljék csak meg, hogyan jön be a szobába a
kutya. Mit csinál mindenekelőtt? Bejön, először
beleszagol a levegőbe, aztán meghatározza hol van
a gazdája, odamegy hozzá, arra kényszeríti, hogy
észrevegyék, és csak az-után, miután ezt elérte,
kezdi el vele a „be

szélgetést". Pontosan ugyanígy, csak még sokkal
több finomsággal és árnyalattal csinálja ezt az
ember.

Most eljátszották ezt a jelenetet, amelyben két
ember elkeseredett harca folyik le, és nyomban
veszekedéssel kezdték, elmulasztották az ezt
megelőző igen fontos részt - a tájékozódást,
egymás kitapintását, egymáshoz való idomulást, az

olyan „rádióhullámok" be-állítását, amelyeken a
legkedvezőbb elkezdeni ezt a kényes beszélgetést.
Ezek a kis részletek, ezek az apró fizikai
cselekvések részben a beszélgetés megkezdése
előtt, részben az első öt-hat válasz ideje alatt
mennek végbe , és az adott jelenet további
cselekvési vonalának az első láncszemeit
alkotják."

Vegyünk egy példát: Gertrud felkészülten
várja hálószobájában Hamletet. „Csak
bízza rám ...", mondja Poloniusnak. De
berontok én mint Hamlet, és
keresztülhúzom anyám terveit, „kötőzködő
nyelvvel", eltökélten magammal sodrom,
míg elveszti a fejét, míg végül is ő az, aki
átveszi az én tempómat és ritmusomat; ha
nem így lenne, nem ölném meg Poloniust.
Polonius halála után aztán kénytelen
vagyok megtenni, amit az első percben nem
akartam: beszélgetni kezdek anyámmal, új
„tájékozódás", új "alkalmazkodás" indul
meg.

Bármily feldúltan török is a szobába,
egészen biztos, hogy tudomásul veszem,
hol áll az anyám, hogy egyedül van-e,
meghallom szavait, mielőtt válaszolnék,
nyilván felismerem, hogy rám akarja
kényszeríteni a nyugalmat stb. Akármilyen
gyorsan, de végig kell játszanom a
„tájékozódás" összes állomásait. A jelenet
éppen ettől, az apró események egy-
másutánjától felgyorsul. Egész színpadi
tapasztalatom megtanított, hogy minél
mozgalmasabb egy jelenet, annál ponto-
sabbnak kell lennünk, a cselekvéseknek
annál tisztábbaknak és befejezettebbek-
nek, hogy a tempó ne mossa össze a
ritmust.

„A cselekvésre pontosan annyi idő jut, amennyi
végrehajtásához szükséges. Ugyanakkor azonban
nem veszítenek egyetlen másod-percet sem,
amikor az egyik feladatról áttérnek a következőre.
Maguk kapkodtak a cselekvés alatt is, után is.
Ebből eredt a színészkedő rohanás az energikus
cselekvés helyett. Az életben az energia pontos
munkára kényszeríti az embert, míg a színpadon
fordítva. Minél aktívabban „cselekszik" a színész,
minél inkább „megjátssza" a helyzetet, annál
jobban elkeni a feladatot, megcsonkítja a cse-
lekvést."

Ahogy egyik tanítványa mondta: Szta-
nyiszlavszkij a „cselekvések jó dikciójára
törekedett". A pontos cselekvés finoman
tagolt, tiszta és ízelt, mint a szép, pontos
billentés a zongorán.

Most képzeljük el, hogy rendezőm azt
mondja: „Szeretném, ha a tájékozódás
apró cselekvéseit ki lehetne iktatni, ha
Gertrud és Hamlet kötőzködése össze-
fogottabban zajlana le, egyetlen gyors,
zenei tételként. Mégis szeretném elkerülni
az elnagyoltságot. Végezd tehát el Hamlet
minden apró cselekvését - de csak
képzeletben, mintha memorizálnál."

Jó, erre látszólag minden további nélkül
képes vagyok. Betoppanok, meg-állok,
meg se mozdulok, míg gyors szó-váltásom
anyámmal lezajlik, az apró cselekvéseket
kitartott mozdulatlanságba sűrítem; ekkor
meghallom Polonius kiáltását, én is
felkiáltok, és egyetlen ugrással a
függönynél termek, kardot rántok, és
döfök. A néző ebben az esetben nem lát
mást, csak egy tartósan mozdulatlan állást,
majd ebből kipattanó, váratlan és
szélsőséges gesztust. Ha magamban
pontos képet látok, ha magamban
végigmozgok minden lépcsőfokot, akkor a
jelenet nem lesz elnagyolt, a szem kis
rezzenései, az izmok kis rángásai jelzik
majd, hogy képzeletemben lezajlik-e az
esemény vagy sem.

Látszólag ilyen könnyen megy ez: a
fizikai cselekvések láncából kiválasztom
azt, amit a legfontosabbnak, legjellem-
zőbbnek tartok, a többit elhagyom. így a
cselekvés a maga finomságában, az át-élés
a maga természetességében, egy kis művi
beavatkozással, sűrítéssel, egysze-
rűsítéssel és ízléssel létrehozza a formai
szépséget.

De ha az átélés természetét ismerem,
tudni fogom, hogy a dolog nem ilyen
egyszerű. Az átélés jellemzője a figyelem
kifelé és az elfeledkezés önmagamról.
Márpedig most, ha teljesíteni akarom
rendezőm látszólag oly egyszerű kí-
vánságát, el kell szakítanom figyelmemet
Gertrudtól, és befelé koncentrálnom,
azokra a képekre, amelyek bennem futnak,
azzal kell foglalkoznom, amit én csinálok.
Lesütöm tehát a szemem, vagy ha
mindenképpen Gertrudra kell néznem,
legalább elkerülöm túlságosan is eleven és
követelő tekintetét, inkább valahova a
homloka közepébe bámulok, nézek, de
nem látok. Isten ments, hogy váratlan
gesztust tegyen, szokatlan hangot üssön
meg, vagy éppen megtörje a ritmust,
melyben megegyeztünk: magára vonja
figyelmemet, „kiesem" a jelenetből,
magamra, privát énemre ébredek, és
zavarba jövök. Az egyszerű rendezői
instrukció arra kényszerít, hogy lemondjak
a külvilág nyújtotta inspirációról:
széttöröm az átélés



spontán varázslatát, megzavarom az ér-
zelmek szabad hullámzását - feladom az
átélést.

Íme, Sztanyiszlavszkijnak igaza van: ha
magamra figyelek, oda az átélés. De
nézzük, mi történik, ha nem élek át?

A bennem születő képek kiutat keres-
nek, meg akarnak nyilvánulni, önura-lomra
van szükségem, hogy mozdulatlan
maradhassak, ízületeim és izmaim
megfeszülnek, a feszültség hangszálaimra is
kihat, a hangom elváltozik, reflexeim
másként működnek (például nem pislantok,
hogy a teljes mozdulatlanságot meg ne
törjem) stb.

Ez az állapot az „átélés" szempontjából
görcsös, gátolt: „feszítek". De
felszabadulok, amikor végre Polonius fel-
kiált, és szabadjára engedhetem magam; a
kardszúrás azonban akkor már nem
egyszerű, logikus cselekvés lesz, hanem a
belső kényszer kisülése, mozdulatom nem
reagálás, hanem belsőm közvetlen
megnyilvánulása, nem felelet a külvilágnak,
hanem egy belső kép megtestesülése - már

nem cselekvés, hanem kifejezés, egy
kifejező gesztus. A cselekvés ezt a gesztust
soha nem eredményezte volna. Elindultam
egy más úton, és találtam valami mást.
Ezen az úton járva viszont éppen akkor
érzem gátolt-nak magam, ha hirtelen vissza
akarok találni az átéléshez, akkor leszek
tehetetlen, ha fellazulok. A szabadság érzé-
se csak akkor fog el, ha a gesztus után
újabb kifejező gesztust találok valamilyen
módon.

Milyen új állapotot hozott létre a ren-
dezői instrukció? Az átélésben a szerep
érzései születnek meg a színész szabadon
hagyott bensejében - most az ön-magán
uralkodó színész feszültsége fejeződik ki a
gesztusban és tartásban. Nem azt érzem,
amit Hamlet érez - azt érzem, amit a
színész, aki Hamletet játssza. Az átélésben
színész és szerep egy; mart különválnak.
Hogy önmagamra nézhessek, meg kell
különböztetnem magam önmagamtól.
Mintha tükörben nézném magam - vagy a
közönség szemével - de a tükör (a
közönség) ezúttal testem megváltozott
közérzete.

Egy bábszínházi kolléga mondta, hogy
játék közben úgy érzi, a bábu is hozzá
tartozik, mintegy testének meghosszabbí-
tása, mint vívónak a kard vagy autó-
vezetőnek az autó. A fent leírt esetben
viszont a színész úgy érzi, hogy teste nem
tartozik hozzá, csak mint a bábu a
bábjátékoshoz, csak bizonyos pontokon
érintkeznek; érzékeli, de nem azonos ve

le. Hogy a szerep-bábu éljen, hogy
fonnyadtan le ne ejtse kezét-lábát, fülét-
farkát, fenn kell tartanom, mintha mozgató
ujjaim saját gerincemben helyezkednének
e1. Ami kettőnket összefűz: a mozgatás
érzése, ez ad az alaknak életet; az én
életem, az én érzésem és gondolatom
nyilvánul meg a bábu mozgásában, viszont
en csak a bábu mozgásán keresztül
nyilvánulok meg, és csakis olyan formában,
amilyenre a bábu konstrukciója lehetőséget
ad.

Igaz, a bábu cselekedni, hatni és reagálni
nem tud, de tud úgy tenni, mint-ha
cselekedne, tud mozogni, gesztikulálni,
grimaszt vágni, sok mindent, amit én
nélküle nem tudok - mindezt tudja, ha én
mozgatom, ha játszom vele. Az átélésben a
szerep érzései mintegy öntudatlanul
lelepleződnek azén könnyeimben vagy
nevetésemben, de most, ha azt akarom,
hogy a közönség Hamlet lelkébe lásson,
meg keal mutatnom, mi van Hamletben,
kifejező gesztust kell tennem a „bábu"
testével - vagyis a saját testemmel ; úgy
kell tennem, mint aki sír, aki nevet, aki
dühös, aki lép, aki ö1. Ugyanakkor
megkapom azt a lehetőséget, hogy úgy
nevessek, úgy öljek, úgy sírjak, akár úgy
üvöltsek, ahogy „én" a bábu segítsége
nélkül nem tudok, olyan komikusan vagy
olyan tragikusan.

Nem nehéz felismerni, hogy a „bábu"

ilyenfajta gesztusai rokonságban vannak a
régi színészeti szakkönyvek szabályaival:
„kiutasítás jobbra''', „kiutasítás halra" stb.
Azzal az elavult színész mód-szerrel,
amellyel Sztanyiszlavszkij harcban állt. De
ne vezessen félre minket, hogy ezek a
szabályok ma már komikusak. Amikor a

Kurázsi mamában Weigel asszony
meghallja fia halálhírét, hirtelen kiáltásra
nyitja száját, de hang nélkül - és abban a
pillanatban összecsapódik a függöny. Ez a
néma kiáltás sokban hasonlít a „kiutasítás"

karlendítéséhez: egyetlen hatásos
mozdulattal kifejezi, amit a színésznő akar;
nem kell hozzá valódi fájdalom, csak a
játék öröme; még abban is hasonlít, hogy
bárki megtanulhatja és utánozhatja - ha
egyszer Weigel asszony kitalálta.

Sztanyiszlavszkij elmélete - hogy az át-
élés titkát megfejtse - leszűkíti a színé-
szetet, legalábbis zavart keltően elha-
nyagolja a színész egy másik működését,
mely éppoly gazdag lehetőségeket nyújt, és
éppannyira a színész természetéhez
tartozik, mint az átélés.

2. „Mintha l l "

Természetesen tudom, hogy most az
ősidőktől ismert „színészi paradoxont" ké-
rem számon Sztanyiszlavszkijon. De ez
nem baj. Tény, hogy Sztanyiszlavszkij
minden szakkifejezésének két értelme is
van - nyilván ez okozta a félreértések nagy
részét.

A „fizikai" szó is jelent valami mást is,
nemcsak rögtönzött cselekvést, mint az
átélésben.

A színésznek az első olvasópróbán nincs,
még nem is lehet felfogása, elgondolása, de
már indokolatlan és összefüggéstelen képek
jelennek meg képzeletében, várakozó
türelmetlenséget, bizonytalan
megmozdulást érez. Még azt se tudja, mi
történik majd a következő jelenetben, már
ruhákon, maszkon jár az esze, már
gesztikulál, mocorog, elváltozik az arca,
már játszik. Úgy hat ránk a szerep, mint a
nő, akibe első látásra beleszeretünk: egy
pillanat alatt alakja köré csapódik minden
vágyunk, érzésünk, álmunk. „Színészi
muzikalitás" - legszívesebben így nevezném
ezt a mocorgást, már csak azért is, mert jó
színészben, rossz színészben - de szí-
nészben! - közös, mint ahogy Menuhin is
muzikális, és a vidéki zenekar hegedűse is
muzikális, valami közös van bennük. Ez a
muzikalitás különböztet meg mástól, más
művészektől is, ebben van társadalmi
értékünk. Ez „fizikai muzikalitás" - talán a
táncosok érezhetnek hasonlót.

Mit tud a színész? Érezni? Gondolkodni?
Ezt a nézőtéren sokan tudják nálunk jobban
is. Azért kellünk nekik Shakespeare mellé
még mi is, hogy mimikában és gesztusban
is végigéljék a költészetet. A színész
gesztusba és mimikába írja át az életet,
fizikai szükségletet elégít ki, saját és a
közönség fizikai szükségletét. (A színész
élményének titkát megtalálhatjuk a néző
élményéhen és fordítva.) A színész mester-
sége elsősorban fizikai mesterség, tes-
tünkkel fogalmazunk, testünkkel fejezünk
ki, a színjátszás elsősorban fizikai közérzet,
és minden szerep, ha valahol,
gerincünkben, izmainkban fészkel. A kö-
zönség pedig nem egyszerűen megért min-
ket, hanem a testével reagál, velünk ját-
szik, ahogy a zenét is muzikalitásával fogja
fel. A zsöllyében ülve azt érzi, hogy velünk
együtt végigjátssza Hamletet vagy
Richárdot, mint ahogy aki a IX. szimfóniát
'hallgatja, nem egyszerűen az öröm
diadalát' éli át, hanem azt a dia-dalt, hogy ő
írta a IX. szimfóniát. A ka-



masz, aki a moziból kijövet Belmondót
utánozza, ugyanazt teszi, mint a zenera-
jongó, aki az operából hazafelé tartva a
legszebb áriát dúdolgatja.

Szeretem a festészetet. De a legtöbb,
amit a képek nekem, a színésznek adtak,
nem a műveltség, még csak nem is a
maszkok vagy a korok ismerete, leg-
alábbis nem a megszokott értelemben. Egy

"kor": az nekem a testtartások, mozgások,
gesztusok, bizonyos közérzetek tárháza.
Ha egy Carpaccio-képet látok, azt a
gerincemben, combomban érzem, mint
ahogy ott éreztem, mint néző, Olivier
Hamletjét is. Ez a név: "Moliére":
mindenekelőtt egy tartás ; „Shaw" is az.
Ha valaki azt akarja, hogy más-ként
fogjam fel Moliére-t, fogadtasson el velem
egy másik tartást. Brook újraértelmezte a
Lear királyt. De hiába lett volna minden
filozofálgatása Beckett és Shakespeare
rokonságáról, ha nem találta volna meg a
kapcsolatot Shakespeare és évtizedünk
tartása, mozgása, sőt arcai közt.
Elsősorban ezekkel tette „maivá"
Shakespeare-t. Filozófiájával
vitatkozhatunk, de ezzel nem. (Talán ezért
is olyan mulandó, amit a színész csinál:
semmi sem olyan változó, mint a tartások,
mozgások divatja. Egy sikeres színésszel
nem érdemes vitatkozni: tíz év múlva
úgyis nevetünk rajta.) Könnyen lehet,
hogy (tágabb értelemben) a „bőrruha" volt
Brook legnagyobb vívmánya. Ez a híres-
nevezetes kosztümdarab ma már kiállítási
tárgy a stratfordi színház múzeumában, de
még mindig hordjuk a pesti utcán. Senki
se mondhatja meg - maga Brook sem -,
vajon a filozófia gombját varrták-e a
bőrruhára vagy fordítva; hogy vajon mi
volt a Lear újraértelmezésének első
jelentkezése: az új „felfogás", vagy az új
tartás, mozgás és gesztus-nyelv, melynek
öltönyében a shakespeare-i szavak új
értelmet nyertek.

A színész számára ez a testi, fizikai
megmozdulás, a „fizikai muzikalitás", a
gyerekes ábrándozókedv, mely nyomban
egy testi közérzettel kapcsolódik: a ké-
sőbb megszülető szerep első megmozdu-
lása, fogantatásának pillanata. Olivier ezt
vette komolyan Othello szerepében. Hogy
megszületik-e ez az érzés, hogy
ragaszkodunk-e hozzá vagy feladjuk, talán
a próbák során elveszítjük - vagy csak a
próbák során találjuk meg: ez a szerep
történetének fordulópontja.

A Danton halála első próbáin tartásom
érthetetlenül merev, mozdulataim
érthetetlenül görcsösek voltak. Haszta

lan próbáltam felengedni könyököm,
meglazítani derekam, testem nem enge-
delmeskedett, képtelen voltam megfe-
ledkezni róla. Kínomban már azzal gya-
núsítottam magam, hogy egyik közéleti
működéséről ismert kollégám görcsös,
bábszerű mozdulatait utánzom. Egy pró-
bán aztán így tettem fel a kérdést: mit
akar nekem mondani merev tartásom? Ha
elfogadom, ha nem ellenkezem vele?
Abban a pillanatban rájöttem, hogy nem
én, a színész vagyok görcsös, ha-nem
Robespierre. Hogy Büchner Robespierre-
je alig más, mint feszes, túlságosan is
feszes tartás + szó. És rögtön megértettem
valamit nagy politikus kollégám
egyéniségéből is, valami rejtettet, alig
megfogalmazhatót, amit csak gerincem és
mozgásom kényszeres szögletessége tudott
megértetni velem. „Kis vidéki
Robespierre!" - vigyorodtam el kajánul
azon, amit kollégámról gerincem pletykált
nekem. Eszembe jutottak színésztársaira
vetett aggodalmasan zsarnoki pillantásai,
miközben zsenialitásával szórakoztatja
őket. Tartásom leleplezte nekem a
komédiást, a kajánt, a szervilist, a
szentimentálist, a hivőt, az intrikust, a
tehetségest, a dörgölődzőt, a bátort, a
gyávát, akit gyűlöltem és akit szerettem,
aki zavart és akitől tanultam, aki számít és
aki nem számít - anélkül, hogy vesződnöm
kellett volna az összeférhetetlennek látszó
tulajdonságok összebékítésével,
töprengenem arányaikon, anélkül, hogy
alakjának megítélésével foglalkoznom
kellett volna: telibetaláltam őt - és egyben
Robespierre-t. De magamat is,
viszonyomat hozzá és Robespierre-hez.
„Robespierre-t" - „kollégámat" - bennem.
Abban a pillanatban a „kolléga" árnyéka
eltűnt, elvesztette jelentőségét: csak
közvetítő volt Robespierre és köztem.

Pár évvel később, amikor Füst Milán
Catullusát próbálni kezdtük, azt mond-
tam: „Metellust japánra játszom." A
„japán" szó alig jelentett mást, mint egy
zárt, fegyelmezett tartást, csaknem
rituálisan szűkre szabott mozdulatokat, és
mögöttük parázsló ezt meg azt - csaknem
azt mondhatnám: mögöttük parázsló
bármit. Azonnal észrevettem, hogy
Metellus és Robespierre tartása hasonló,
hogy Metellusban éppúgy, mint Robes-
pierre szerepében, csaknem lassítva moz-
gok, mintha gázolva és gesztikulálva,
erőszakkal kellene leküzdenem a szen-
vedélyek torlódó hullámainak ellenállását.
Mindkét ember kiszámítottan,
szertartásosan mozog, de érzelmeik moz

gása kiszámíthatatlan. Fegyelmezett
mozgás és zaklatott belső élet ritmusa
eltér, ez minden lépést, minden gesztust
bizonytalanná, szándékolttá tesz; szöveg,
mozgás és gondolat kínosan disszonáns.
Mindkét élet, minden percé-ben, belülről
veszélyeztetett. Az egyenes gerinc végén
a fej - mint egy periszkóp -- aggódó
figyelemmel forog a világ és az idegek
minden változásának irányába. A szem
mozgékony, de a gerinc csak-nem béna,
merev, éppen ezért törékeny.

A szinte első próbán jelentkező tartás-
hoz, fizikai közérzethez képest minden,
amit a két szerepben később tettem (és
különösen amit azóta és ebben a
pillanatban mondok vagy írok róluk), csak
annyi, mint álomfejtés az álom mellett.

Elmaradt a próba, és hármasban, egy
kollégámmal és egy kolléganőmmel be-
ültünk a közeli nagy eszpresszó sarok-
asztalához. Jókedvűek voltunk, és tár-
sasjátékba kezdtünk, mimikával és gesz-
tussal eljátszottunk ilyen témákat: „füst",
„ölelkezés", „félelem", „korom-sötét"

(kollégámnál tátott száj). Hamarosan
kiderült, hogy mindhármunk stílusa
különbözik: én elsősorban a gerincemmel
játszottam, zárt testtel; kolléga-nőm
gesztusai kinyúltak; kollégám pedig, mint
a pók, hosszú csápokkal, mint-ha arra
törekedett volna, hogy teste, ez a központi
mag, minél kisebbre zsugorodjék.
Hamarosan kiderült, hogy az arc csak
grimaszra képes, szépet csak nyugalmi
állapotban tud kifejezni; hogy a kéz és a
test egésze teszi világossá, mit mondana
az arc; hogy a kéz gesztusa mindent
átszellemít.
 Milyen lenne egy színdarab ilyen

gesztus-monológokkal? - kiáltott fel iz-
gatottan kollégám. - „Szeretsz?" kérdi az
egyik szereplő. Válasz: gesztus. „Hogy
szeretsz?" Válasz: gesztus. „Nem így?",
kérdi, és gesztust tesz . . . Micsoda
távlatokat nyitna a legbanálisabb
párbeszéd is!

A játék másik változata: egyikünk
megteszi a gesztust, a másik két játékos
kitalálja, hogy mit jelent. Előreszegezett
felsőkar, váll felé visszahajló alsókar, erre
szöggel el és kiforduló, tenyérrel előre
tartott kéz ... Valami, ami ön-magában
van, de önmagán kívülre mutat és vár .. .
 „Találkozás"?
 Nem! „Sarok"!
Majd két 'kéz a szem magasságánál kissé

feljebb, tálszerűen, tenyerek felfe-



lé, szem is kicsit felfelé néz; az arc nyu-
godt:

 „Fény" !
 „Szépség"?

Mindig felfelé fordított tenyér;
felkínálás, és egyben várakozás valamire
fentről, óhajtás.
 „Lépcső"
Kolléganőm meg én gerincünkkel mu-

tattuk, kollégánk magától eltartott karral és
kézzel, mintha nem is a lépcsőt, hanem a
lépcső felett húzódó levegőt, a lépcső
negatívját mutatná.

A játékok felüdítettek, úgy éreztük
magunkat, mintha sporttréningről jöttünk
volna, mintha lelkünk elhanyagolt izmait
mozgattuk volna meg.

 Milyen elevenen indulnánk a nap-nak,
ha ébredés után mindig játszanánk így egy
kicsit! - kiáltotta lelkesen valamelyikünk.

 „Jegenye"!
Kollégám elgondolkodott, nagyon ko-

molyan maga elé nézett, majd összetette két
kezét, mintha imádkozna, aztán feje fölé
emelte, mind magasabbra, mint aki
fejesugrásra készül, és kinyújtózott;
csalódottan úgy éreztem, hogy egyszerűen
utánozza a „jegenyét", hogy ez az ábra túl
sablonos. Ekkor arca egy árnyalattal még
komolyabb lett, szinte el-sötétült, dereka
egészen kicsit félrebicsaklott, könyöke alig
észrevehetően megtört, csuklója elfordult -
és ez már nem utánzás volt, hanem maga a
jegenye, egy jegenye! Tékintetét a fára füg-
gesztette, ott állt előtte. De nem! Valahol a
teste mélyén érezhette, talán a gyomrával
látta, dereka, karja, csuklója akaratlanul
követte ezt a belső ábrát, míg elénk is
kirajzolódott az ő víziója, az a bizonyos
jegenye.

 Gyakran játszom az utcán, hogy
magamban minden szembejövőt leutánzok -
mesélte később, amikor a játéktól
kimerülten már feketénket kortyolgattuk. -
Csodálatos érzés egy ilyen sétában átélni az
emberi tulajdonságok végtelen
változatosságát! Hihetetlen, hogy mennyire
különbözőek vagyunk, nincs köztünk
egyetlen jellegtelen sem. Ezt a sokféleséget
nem is lehet másképp megfogni, csak
grimasszal vagy tartással. Fákkal is
szoktam ezt játszani, ha erdőben sétálok.
De vigyázzatok, nem szabad sokáig nézni
egy-egy fát vagy embert, mert akkor
elvesztik egyéniségüket, hirtelen kell
meghatározni pózukat, jellegüket. Ha
valóban egy gesztussal próbálod
megragadni állásuk szögét, tartásukat,
akkor mintha valóban

egy másik lény testébe költöznél, mintha
valóban mássá változnál, akár egy fává is.
Egy pillanat alatt ragadsz meg egy másik
lényt ...

„Most úgy teszek, mintha gólya volnék
..." - mondjuk magunkban „most úgy
teszek, mintha jegenye volnék", „most úgy
teszek, mintha sötétség volnék" „most úgy
teszek, mintha fájdalom volnék ...." Meg se
kell mozdulnunk, egész testünk közérzete
megváltozik. „Most úgy teszek, mintha
Robespierre volnék ..." -- és nem elemzem
a szerep tulajdonságait, nem mondok vé-
leményt róla, de nem is cselekszem, csak
kiejtem nevét, és testem nyomban felvesz
egy bizonyos tartást, arcom egy bizonyos
kifejezést, egyszerre, egyetlen pillanatban.

Belső vagy külső tulajdonságait ragadtam
meg azokon az első próbákon Metellusnak
vagy Robespierre-nek? Lelkét vagy a
testét? A felületet vagy a tartalmat? Az

a l a k o t „ mely képviseli az egészet.
Felsorolhatom valakinek a születési adatait,
elmondhatom, milyen az orra vagy a haja,
hosszan elemezhetem lelki tulajdonságait -
még mindig bár-ki lehet. De ha az illető
belép az aj-tón, és megpillantom: máris
többet tudok róla, mintha tulajdonságai
egész leltárát átböngésztem volna.
Egyénisége egészét és egységét
tapasztalom ekkor. Így látjuk meg
önmagunkat egy szerepben - de nem
szemünkkel fogjuk fel a képet, hanem
testünk közérzetével. Ezzel a másfajta
„fizikai" hozzányúlással így, egyszerre
tudunk felfogni, megragadni egy szerepet,
anélkül, hogy szétbontanánk; vagyis
anélkül, hogy megölnénk. Itt, éppúgy mint
a fizikai cselekvésben, ismét csak a
rögtönzés biztosítja az alak életét. De ez
nem rögtönzött cselekvés, hanem
rögtönzött tartás, gesz-tus, grimasz -
rögtönzött testi közérzet, más, mint
közérzetem a színpadon kívül.

Az egész alaknak ezt a fizikai megra-
gadását önmagában: ezt nevezném „mintha
II"-nek.

( F o l y t a t j u k )

világszínház

MOLNÁR G Á L P É T E R

Tairov özvegye

A Puskin Színház Moszkvában a Bul-
várról nyílik. Mi azonban a Malaja
Bronnaja felől közelítjük meg az épületet, a
színészbejárón lépünk be, felmegyünk az
első emeletre. Két ajtó nyílik, az egyik a
színházba vezet, balra magánlakás, itt
csöngetünk. Alisza Georgijevna Koonen
lakik itt, a század első felének
világviszonylatban leghíresebb színésznője,
a húszas-harmincas évek világsztárja,
Tairov özvegye. A szovjet enciklopédia
szerint 81 éves, de ez egyáltalán nem
látszik meg rajta, mint ahogy kissé
késleltetett és operett-primadonnás
belépése után sem mondanám
színésznőnek. Póztalan, rendkívül világos
gondolkodású, lényeget fogalmazó és mint
minden idős ember, ki-válóan emlékszik
régen történt dolgokra, egészen részletekbe
menően. Minél tovább nézem, annál inkább
az az érzésem, hogy egy nagyon értelmes
képzőművésznővel ülök most Tairov egy-
kori dolgozószobájának karosszékében.
Különösen erre mutat szép és különlegesen
nagy keze, nem egy kiöregedett színésznő
ideges madárkarmai, sem a kényeskedő-
repkedő, pillangózva gesztikuláló kezek.
Megbízható, jellemes, nyugalmat árasztó
ember-keze van. Hü-


