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A színész Amerikában

Feljegyzések (I. rész)

„Ah ! Amerikába ! csak ott túl a
tengeren, ott van az élet !Ah! Amerikába miért

nem utaz-
hatom én soha véled..."

(Babits Mihály: Mozgófénykép)

Moby Dick

Rövid amerikai látogatásomat némi áru-
kapcsolással úgy szerettem volna kama-
toztatni, hogy írok egy kis dolgozatot az
ottani színészképzésről. Könnyűnek tűnt a
feladat, mert e téma hazai viszonylataival
már foglalatoskodtam. Elszántságom heve
nyomban lohadni kezdett, amint a The
National Directory of the Performing Art
(1975) adattárában csupán egyetemi
intézményből egyedül New York államban
száz olyat találtam, ahol színészképzés
folyik; Kalifornia, Massachusetts se
csekélység, és a maradék negyvenhét ál-
lam is joggal tarthat igényt az érdeklő-
désre.

Amerikáról csak annak lehet halvány
sejtése, aki előbb a Kék Bálnával szembe-
néz a Természettörténeti Múzeumban: a
harmadik emelet teljes hosszában kecse-
sen lebeg e harmincméteres csodalény (a
közfalakat bizonyára ki kellett törni
hozzá), s láttára fehér testvérére, Moby
Dickre gondol az ember babonás féle-
lemmel. E mitikus élőlény tán Amerika
szimbóluma? Félő, hogy a vele életre-
halálra csatázó Ahab kapitány tragikus
sorsára jut, aki fogalmi gondolkodásunkat
meghaladó jelenségeit meg akarja érteni!
Igényeimet rögvest New York városára
csökkentettem, s erre némi jogcím is
kínálkozott: a kultúrának, a művészet-nek,
kiváltképpen pedig a színművészet-nek
amúgy is ez a központja: az itteni
színészoktatási sűrítményből a teljes kép-
nek is ki kell rajzolódnia! Ám ezzel is fel
kellett hagynom, mert amikor a New
York-i közkönyvtár szakfiókjában egy
segítőkész hölgy, Carol Anshien, vala-
melyik belső helyiségből lopva elém rakta a
legismertebb New York-i színiiskolák
prospektusait -- egy egész hajórakomány
feküdt előttem az asztalon. Es a városban
van még több tucat színészképző egyetem
és ezernyi színésztanár, aki oktatásra adta
fejét.

Nemcsak a számok, hanem a fajtaságok
és féleségek sokasága is torlaszt emel a
megismerés elé: mert bár az egyéniség-
kultusz hanyatlásával az utóbbi időben

történtek kísérletek az egységesítésre,
Amerikának nincsenek szabványosított
intézményei. Az individuumkultusz ép-
úgy megadja a különböző intézmények-
nek a saját arculathoz, mint a hallgatók-
nak a tetszésük szerinti választáshoz való
jogot a tengernyi tanműhely között. Hogy
e szabadság valódi-e vagy függvénye a
gazdasági, politikai, geográfiai, társadalmi
és faji körülményeknek -- szak-ismeret
hiányában nem tudom megválaszolni. Egy
azonban bizonyos: a mese-beli sárkánynak
itt jóval több mint hét feje van, s
mindhiába kaszabolja őket az ember,
helyükre hétszer annyi nő.

A mindentudó Martha Coigney, a
Nemzetközi Színházi Intézet igazgató-
jának segítségével a demarkációs vonalat
mégis New York körül húztuk meg, majd
a többé-kevésbé hasonló intézményeket
egy kalap alá véve úgy döntöttünk, hogy
az egyes vezetők szóra bírásával
csipegetem fel azt a keveset, amit tudok.
Nyomban neki is láttam; de még
készakarva sem kerülhettem volna el,
hogy a téma körül puhatolózva bele ne
botoljak az amerikai színészet múltjának
és jelenének érdekesnél érdekesebb je-
lenségeibe. Egyikük-másikuk nem ma-
radhat említetlenül, mielőtt a színészkép-
zésről szó esnék.

Találós kérdés

A New York-i könyvtár légkondicionált
hűvösében gyermekes mohósággal sza-
badultam rá a polcokon sorakozó, kérő-lap
vagy más fecnik nélkül egyszerűen
leemelhető színházi könyv- és folyóirat-
készletre. A Horizon egyik 1978-as vagy
79-es számában (elfelejtettem feljegyezni, s
e bűnös mulasztásom többé már soha jóvá
nem tehető!) a következőkre lettem
figyelmes: ...a szakszervezeti tagok 8o
százaléka munkanélküli... a dolgozók 73

százaléka alig keres évi 5500 dollárt . . .
(majd kiderül, hogy ma már sokkal
kevesebbet!) ... országszerte több mint 23
ezer szakszervezeti tag versenyez
egymással, és a céhen kívüliek si-
serahadával szerepekért... stb. Később a
cikk Alan Schneidert (a Juilliard Színi-
iskola igazgatója, neves szakember, szá-
mos színházi könyv és tanulmány írója)
idézi: „Azt mondják, a színészek neuro-
tikusak és bolondok. Nem bolondok, csak
felőrli őket életük irracionalitása. Ésszerű
körülmények közt épp oly normálisak
lennének, mint mondjuk a fog-orvosok."

Pár sorral lejjebb a színészi pálya
buktatóinak tudósa, Michael Shurtleff
nyilatkozik: „Az őrültekházába kér

felvételt, aki színész akar lenni." Az ég-
bekiáltó adatok ellenőrzésére a szakszer-
vezetbe (Actor's Equity) vágtattam. Itt is
előzékenységgel fogadtak, és szinte kérés
nélkül nyomták kezembe vagy ki-lónyi
nyomtatványukat. Az egyik körlevélben
ez áll: „...minthogy tagjaink 85 százaléka
munkanélküli..." (Szóval már nem is 8o,
hanem 85 !) A tagfelvétel tudtommal a
22-es csapdája mechanizmusára működik:
csak az játszhat, aki már tag, de csak az
lehet tag, aki már játszik... Érdekelt, hogy
mi előny származik hát a céhbeliség
anyagi áldozatot, fáradságot és furfangot
igénylő megszerzéséből. Az előzékeny
tisztviselő szavaiból és a hazacipelt
paksamétából kiderült: a tagság a
szakszervezet védelme alatt áll, a
minimális gázsi alatt nem fog-
lalkoztatható. Görög ajándék: a többség
sokkal kevesebbel is beérné, de még in-
gyen is játszana, ha kapna szerepet, mint
ahogy ezt a tagság nélkül szerepekért
loholó százezres tömeg meg is teszi.
Kábult agyamban két népszerű és okos
színészkalauz segítségével igyekeztem
úgy-ahogy rendet teremteni; Michael
Shurtleff: Auditionje volt az egyik (Fel-
vételi próbabemutatkozás), és Robert Co-
ben: Acting Professionally (Hivatásos szín-
játszás) című könyve a másik.

„A legkegyetlenebb üzlet"

Robert Cohen, a Kaliforniai Egyetem
Drámai Tagozatának vezetője szerint: „...a
színészet a legkegyetlenebb üzlet a
világon. . . s majd mindenki elbukik, aki
nekivág." A nagyobb nyomaték kedvé-ért
William Shallertet, a Filmszínész Szö-
vetség elnökét idézi: „Megélni a színé-
szetből? Mintha valaki egy sebes vizű
folyón az egyik süllyedő szikláról a má-
sikra szökdécselve akarna átkelni." Mi-
chael Shurtleff, a nagy sikerű szuperfilmek
és Broadway-show-k' szereposztó rende-
zője ezzel a „memento morival" kezdi
könyve bevezetését: „Kartotékaimban
ötvenezer színész szerepel, bízvást állít-
hatom, hogy ebből mindössze ötszáz él a
színészetből." Cohen máskülönben egy
korántsem közönségesnek vagy mocskos
szájúnak ismert ifjú színész barátja leve-
lének néhány sorát közli: „Ez kegyetlen,
ez b...d meg az anyját üzlet, ez sz...
Őrülteknek való... itt semmi biztonság
sincsen senki számára. És roppant nehéz
olyan üzletben dolgozni, ahol egyetlen
realitás a munka, és az ember nem kap
munkát."

Furcsa. Az „iparok ipara", a „Show
Business" (a kifejezésnek nincs pejoratív



értelme, e foglalkozási ágnak ez a hiva-
talos neve) ma is elképesztő pénzössze-
gekkel dolgozik. A televíziót uraló három
hálózat mindegyike évi egymilliárd, a
filmipar 1979-es éve hárommilliárd dollárt
jövedelmezett. A színészet is része e
mammutüzletnek, csak sajnos egy icurka-
picurka része. 1979 több milliárdos
filmkasszájából a színészek jövedelme
mindössze 3 százalékot tett ki; a be-
jegyzett színházak évi egymilliárdos be-
vételével szemben a színészek csak 85
milliót kerestek, ennek majdnem 3
százalékát egyedül Richard Burton vitte
haza a Broadwayról.

A fiatalok kétféle gazdasági képzettel
vágnak a pályának: az egyik filmsztár akar
lenni, hogy gúlába rakhassa a pénzt, a
másik megvetésével sújtja a pénzt,
Hollywoodot, tán még New Yorkot is, s
csak szerény repertoárszínházra vágyik,
ahol művészi ambícióit kielégíthetné,
annyi fizetés mellett, amiből épp csak
megél az ember. Az a tragédia - írja Cohen
-, hogy mindkét cél az álmok világába
tartozik. A kínálat oly elképesztő, hogy
csak minden századik színészre jut
színészi feladat.

A filmszínész szakszervezet 45 000

tagjából 1979-ben 23 százaléknál keve-
sebb kereste meg az évi 3500 dollárt. (Hol
vagyunk már a Horizon 5 5oo-ától!) Ha
ebből levonjuk az adókat, az ügynökök 10

százalékát és az „audition"-ekkel j á r ó
öltözködési és egyéb kiadásokat, 1979-ben
négy közül kevesebb, mint egy dolgozó
filmszínész havi jövedelme haladta meg a
havi z00 dollárt, amiből New Yorkban
vagy Los Angelesben a legszerényebb
szobabérletre sem futja; s négyből három
filmszínésznek még ennél is kevesebbel
kellett beérnie! Nehéz el-képzelni, de a
színpadi színész helyzete még rosszabb: az
1979-es adatok szerint 25 000-ből csak
egy maroknyival több mint 5000 vitt haza
évi 2500 dollárt, 79 százaléknak még
ennyiben sem volt része, és csak 949

színész, vagyis 4 százaléknál kevesebb
kereste meg a közép-osztály 17 000

dolláros évi átlagát. Az amerikai színészek
legnagyobb része nem színészettel, hanem
pincérkedéssel, gép-írással, takarítással,
jegyszedéssel, telefonüzenetek
közvetítésével és különféle alkalmi
munkával keresi sovány kenyerét. E
csüggesztő adatok láttán azt hinné az
ember, hogy csökken a színészet
vonzereje: de épp fordítva van. És minden
szakszervezeti tag mögött ott leselkedik a
„Doppelgänger"-e: a színiiskolák végzős
növendéke, a háziasszony, a

modell, a televízióbemondó, a sportoló, az
adminisztrátor, a bolti elárusító, a
buszkalauz és az utcai zenész - tehetség,
kitartás és küzdőképesség dolgában a
színész esélyes versenytársa. A mellbevá-
gó felfedezéssel Martha Coigney-hez siet-
tem. Micsoda ügyszeretet, micsoda ide-
alizmus! - lelkendeztem. Csodálatos!
Inkább rettenetes - felelte Martha asz-
szony -, az amerikai színészek éhen vesz-
nek! De én csak tovább erősködtem, hogy
antul csodálatosabb. A pénzre orientált
amerikai társadalomban egy több mint
százezres tömeg pusztán szerelemből
vállalja hivatása emberpróbáló nél-
külözéseit. A mi abszolúte nem pénzre
orientált világunkban ilyesfajta hősies-
séggel vajmi ritkán találkozik az ember.

A színésznyomor okait keresve előbb az
általános gazdasági válságra gyana-
kodtam, de kiderült, h o g y rossz helyen
kereskedem: soha ily virágzó színjátszás
nem volt még Amerikában! El és virul a
Broadway, működnek az Off-Broadway,
az Off-Off-Broadway, a nyári, a szabad-
téri, a vacsoraszínházak, egyre szaporodik
a regionális, a társadalmi és az egyetemi
színházak száma! A film, a tévé, a rádió s
az új kedvenc: a video sem él meg
színészek nélkül. Akkor miért? A
közmegegyezéses válasza következő volt :
a színészek száma az utolsó tíz évben a
duplájára nőtt, s ennyit e földrésznyire
duzzadt piac sem képes felvenni. Ettől
nem lesz okosabb az ember. Miért sza-
porodnak, mint égen a csillag, ha pályájuk
ennyire kilátástalan? Ezt a rejtvényt
akartam megfejteni: úton-útfélen min-
denkit kifaggattam, minden szóba jöhető
írást elolvastam, és találtam is egy-két
indokot.

„Ön el fog aludni a nézőtéren"

1. A képes magazinok és a bulvársajtó
hírverése nyomán a sztárok mesebeli ki-
rályfi és királykisasszony státusa még ma
is elevenen él a köztudatban: tündér-
kastély a Beverly Hillsen, Nibelungok
kincse, romantikus szerelmek, a tömeg
bálványozása és premier plan. Ez a kép
még ma is passzol a színész-céh egy ici-
pici hányadára. Ám e mozgatórugó inkább
csak a tudat alatt munkál, mert a mai
művelt színész előtt nem maradhat rejtve
szakmája különben sem titkolt
foglalkoztatási és átlagkereseti statiszti-
kája. (Az a Hermione Gingoldnak tulaj-
donított hírhedt mondás, hogy „Van annyi
műveltségem, amennyi egy színésznőnek
kell. Alá tudom írni a szerződéseket" -
mára már érvényét vesztette.)

z. A hatvanas évektől felívelő amerikai
színművészetben a finom művészösztön a
jelenlegi rossz viszonyok ellenére is meg-
érzi az érvényesülés közeli lehetőségét;
3. A küszöbön álló videoforradalom sokat
lendíthet a színészek életkörülményein: a
videokazetta, a videolemez és a házi mozi
- ha kivívják hozzá a jogot - éppúgy
százalékos részesedést hozhat, mint a
hanglemez;
4. A tévé, a rádió, a dokumentumfilm és a
video jóvoltából mindenki dezingált
színész az ipari társadalmakban; Amerika
telekommunikált világában e szí-
nészcsináló tényezők igazán nem hanya-
golhatók el; minden közemberre rá ke-
rülhet, és igen gyakran rá is kerül a sor,
hogy a kamera elé álljon. Útját állja a ri-
porter, és megkérdi, hogy mi a véleménye a
fogamzásgátlóról, a homoszexualitásról, a
feminizmusról vagy a kábítószer-
élvezetről; megjelenik a képernyőn a
postarabló, a kéjgyilkos és a vallásalapító;
otthon a tükör előtt előadásra készül a férj,
akinek feleségét az imént erőszakolták
meg, az anya, akinek csecsemőjét
kihajították az ablakon: színház akar len-
ni az egész mindenség!
5. Színház akar lenni, mert egyedekre
hulló világunkban csakis a színjátszás
közössége orvosolhatja a magányos ember
bánatát;
6. Mert eltömegesedett életmódunkkal
szemben a művész szuverén és autonóm
arisztokratizmusa jelent csak kiutat, s a
gépies munkától megszabadító kreativitási
vágy előszeretettel fordul a színjátszás
felé, mert itt gyanítja a legkisebb
ellenállást; muzsikusnak, festőnek,
táncosnak idegen tartományokat kell
meghódítania, de az emberek többségé-ben
még mindig él az a hamis tudat (biztosan
hamis?), hogy a színjátszásban elég, ha
csak önmagára, saját hangjára, testére,
lelkére, közvetlen emócióira hagyatkozik:
saját egyéniségéből kell a szobrot ki-
faragnia! Az Egyesült Államokban min-
denképpen van is e hitnek valcóságfede-
zete, mert bár a modern színjátszóirány-
zatok a karakterformálást állítják előtér-
be, a többségi gyakorlatban főként az
egyéniségre szabott típusszereposztás elve
működik;
7. Mert érzelmektől ment, simára gyalult
jelenünkben az élettel szemben a színpad
az igazi valóság, ahol - a régi darabokban
legalább - még szenvedélyek dúlnak,
gyűlölet és szerelem tombol, férfi nőt, nő
férfit szeret, és nem feltétlenül aberrált
csodabogár, aki féltékeny a párjára.



8. És végezetül álljon itt beszélgetésem
egy sokat küszködő ifjú színésznőjelölt-
tel:
Én: Mondja meg őszintén, mi tartja a lelket
magában?
Ő : Ez az egyetlen értelmes pálya Ame-
rikában.
Én: És ha sohase kap komoly szerepet?... A z
idő meg mú l i k . . .
Ő: Akkor is ... mert közben készülök és
formálom magam.
Én: Mivé?
Ő: Emberré. Ma csak színész lehet igazi
ember.
Én: Ezek csak szép szavak.
Ő: Szavak ? Ez valóság. Ebben az agyon-
civilizált őrültekházában az ember el-
fásult, közönyös, nem él, nem érez. Oda-
lett az érzékelés tisztasága! A szem káp-
rázik a villódzó fényektől, a zajártalomtól
negyvenéves korára mindenki süket, a
tartósított anyagokkal agyonpreparált
ételeknek nem érezni ízét, a kozmetikai
szerek, a benzingőz, a füst elébe tolul a
természetes illatoknak, a tapintást eldur-
vítja a műanyag, a légkondicionált leve-
gőtől leáll a hőcentrum működése, az
ember ül egyhelyben, elsorvad az izma és
végül - eltompul a tudat.
Én: Mi köze ennek a színészethez?
Ő: A színésznek vissza kell hódítania
érzékelése és tudata tisztaságát, külön-ben
nincs színészi alkotás: nincs finom
reagálás a színpadon, nincs kapcsolatte-
remtés, nincs emóció. Enélkül pedig a
színpad csak üres tér, de nem Brook,
hanem az atomtámadás utáni semmi ér-
telmében.
Én: Tudtommal a legjobb modern drámaírók
épp ezt az elsivárosodott létet s ezt az elsivá-
rosodott lelkű embert, ábrázolják. Maga sze-
rint ez nem helyénvaló?
Ő: Ha a sivár világot, az eltompult ér-
zelemvilágú embert sivár, eltompult lelkű
színész játssza, ön el fog aludni a
nézőtéren, asszonyom. A semmit nem
lehet megjeleníteni a színpadon. A szí-
nésznek a hiányt, az érzelmek, az emóciók
hiányát kell ábrázolnia; ehhez azonban
tudnia kell, hogy mi hiányzik...
Én: És? Akkor mi l e s ?

Ő: Akkor a néző majd átéli a hiány tra-
gédiáját, és ráébred, hogy mit veszített el,
mit vettek el tőle, mit kell visszahódítania.
Ráébred, hogy csak buta, legyőzhető
hatalmak packáznak vele, és nem tűri to-
vább.

Nem tudtam, mit feleljek. Csak csodál-
koztam; és sajnáltam, hogy az én számból
már kivették a lelkesedés kenyerét.

Audition minden mennyiségben

Az „audition" szótár szerinti pontos
fordítása: felvételi próbabemutatkozás. A
ni e hosszú szerkezet nem adja vissza a
szó hangulatát; az angol kiejtés „odisn"-je
mindössze két szótag, a hangsúly a
második szótagra esik, és a visító „i"-től
úgy hangzik az egész, mint segélykiáltás
vagy csatariadó. Jobb, ha az eredeti an-
golnál maradunk, annál is inkább, mert e
jelenségnek nálunk nincs is megfelelője.
Az „odisn" az amerikai színész réme és
reménysége, a paradicsom vagy a pokol
kapuja. Inkább a pokolé: a szerepekért
dúló háború pokláé.

Amerikában a szerep vagy akár a szer-
ződés birtoklásához senki emberfiának
nincs előjoga. A legjobb színésziskola
diplomája is csak papír, legfeljebb posz-
ternek jó a szoba falán. De tízévi siker-
lista se számít: az „odisn" elől nincs me-
nekvés! E törvény alól csak a sztárok
maroknyi csapata és az a pár színész ki-
vétel, aki az állandó társulatok mogyo-
rónyi magjához tartozik, következésképp
igazgatójától vagy rendezőjétől kapja
szerepét.

Folytonosan „odisn"-re készülődve, az
amerikai színész örökös permanenciában,
harci készenlétben és kényszerű sze-
génységi fogadalomban szinte szerzetesi
életet él. Míg barátai már rég többé-ke-
vésbé rendezett anyagi körülmények közt
készülnek a családi vacsorára, ő magány-
ra kárhoztatva kanalazza íztelen konzerv-
jét a város valamelyik lepusztult kerüle-
tében és a sorára vár . . . Mert odabenn
„odisn" folyik. Vagy nem mer kimozdulni
otthonról, mert várja a telefonhívást, hogy
sikerült „odisn"-je után övé a szerep... Az
„odisn" leginkább a mi felvételi
vizsgánkkal hasonlítható össze: itt is, ott is
egy egész emberi élet sorsa forog kockán!
De az „odisn"-eken a színésznek naponta,
esetleg naponta többször kell e súlyos
próbatételt felvállalnia. Mert ha véletlenül
ráosztják a szerepet - meglehet, hogy a
sors legközelebb majd két év múlva,
három év múlva vagy tán soha többé nem
részesíti ebben a kegyelemben! Az
amerikai színész életében vajmi ritka a
happy end, amelynek kétes értékű
ajándékát oly bőkezűen szór-ja a film
vásznán vagy a képernyőn.

És ki az a csodalény, aki e soha meg
nem szűnő sztressz állapotát el tudja vi-
selni? Mindenki, aki erre teszi fel az éle-
tét, erre kötelezi el magát, mert határtalan
önbizalmat érez. Egyesek szerint: ez maga
a tehetség.

Munka után jönnek nap mint nap és

szombat-vasárnap is - ilyenkor tartják a
legtöbb ,„odisn"-t. A fáradság nem lát-
szik meg rajtuk. Nem is szabad elfárad-
niuk, mert akkor a szereplés unalomba
fullad. Nem szabad megkeseredni, nem
szabad a másik szerencséje láttán az irigy-
ség bűnébe esni, vagy a mellőzés miatt
haragra gyúlni, vagy türelmet veszíteni,
mert a görcsbe rándult test és lélek kép-
telen az oldott lazítás kegyelmi állapo-
tára, amelyben az alkotás megfoganhat.
És semmiféle kudarc se veszejtheti el ön-
bizalmukat, mert ha valaki nem bízik
magában, más sem bízik benne.

Az „odisn" nem magával az aktussal
kezdődik; előbb meghirdetik a Show
Business, Back Stage vagy a Variety című
szaklapban: X. színház tizennégytől
tizennyolcig, húsztól harmincig, harminc-
tól harmincötig, hatvantól hetvenig szőke,
barna, fekete, vörös, kopasz, sovány,
kövér, magas, alacsony nőt vagy férfit
keres. „Odisn" itt és itt, ekkor és ekkor. A
helyszín valamely apró színpad, próba-
terem, padlástér; minthogy Amerikában
minden bérlemény a mi fogalmainkkal fel
sem mérhető összegbe kerül - nem éppen
luxushelyiségek. Az egyik sötét térfélen
kényelmetlen székükön görnyedve
dolgoznak a végkimerülésig a bizottság
tagjai: igazgatók, rendezők, producerek,
menedzserek, ügynökök; s mert a
világítás is elképesztően drága, a másik
sötét térfélen, rendszerint csak egyetlen
villanykörte pisla fényénél mutatkozik be
a szerencsés-szerencsétlen, aki most van
soron.

Az „odisn" kétféle lehet:
Cola' rending (próbaolvasásnak vagy

nyersolvasásnak fordíthatnók), amikor a
színésznek ott a helyszínen nyomnak ke-
zébe egy ismeretlen darabot, rámutatnak
az egyik sorra, és felkérik, hogy onnan
kezdve olvassa fel a szöveget. Két vagy
három perce van. É szűkre szabott idő
alatt jellemformálásról szó sem lehet.
Szakértők szerint meg sem szabad kísé-
relni, minthogy úgysem sikerülhet. De
nem is ez a fontos, hanem az egyéniség: a
színész egyszeri, döbbenetesen érdekes,
lebilincselő egyénisége. A szereposztó
rendezőnek jó szeme, füle és fantáziája
van, az egyéniséget bele tudja képzelni az
adott szerepbe; és látja, hallja, ahogyan
szerep és egyéniség találkozásából
megszületik az a varázsos személyiség a
színpadon, aki magával képes ragadni a
közönséget.

A másikra szabadon választott klasz-
szikus vagy modern monológgal előre fel
lehet készülni: elmélyedésre, szerep-



formálásra, átélésre megvan a lehetőség.
A szakértők többsége mégis a „cold rea-
ding"-re esküszik, mert az előre betanult
hangsúlyok és mozdulatok épp azt fedik
el, ami számukra mindennél fontosabb: a
színész eredeti egyéniségét. Mindkét
„odisn"-t a legkülönbözőbb témakörből
vett kötetlen beszélgetés, az „interjú"
követi, a színész egyéniségének további
kifürkészése: elég értelmes-e, elég talá-
lékony-e, lehet-e majd vele együtt dol-
gozni, nem fog-e kákán is csomót keres-
ni? Az interjú - bár egyesek úgy vélik -
nem mellékes része, hanem szerves tar-
tozéka az „odisn"-nek: jó néhány szí-
nészsors fordult már meg az interjú
kudarcán.

Az állandó „odisn"-készültséghez pénz
kell - és nem is kevés. Az elegancia ugyan
kiment a divatból, de az egyet-len
cafrangos farmer és toprongyos pa-
mutpulóver tán nem passzol a szerephez -
valamennyire mégiscsak öltözködni kell.
Az előírásnak megfelelő nagyságú, több
pozícióban készült fotók százait célszerű
raktáron tartani, mert „odisn" után le kell
adni egyet emlékeztetőül; ugyanennyi
úgynevezett „résumé"-re is szükség van,
amely a legfontosabb személyi adatokat
közli, leírja az illető külsejét (szeme, haja
színe, magassága, súlya stb.), felsorolja
iskoláit és eddigi szerepléseit. A „résumé"
nem lehet javításoktól hemzsegő
papírrongy: hibátlan, gyönyörű gépelt
példányt kell hibátlan, gyönyörű formában
sokszorosíttatni. A „résumé"-ből is
lemarad legalább egy darab az „odisn"
után. Tanácsos mind a képekből, mind a
résumékből valamenynyi amerikai
színháznak, producernek, ügynöknek,
menedzsernek, rendezőnek, igazgatónak
stb. egyet-egyet megküldeni - hátha éppen
egy ilyen külsejű, ilyen múltú és ilyen
korú személyt keresnek. És behívják.
Persze, csak „odisn"-re. Mindez tömérdek
pénzbe kerül. No és a telefonszerviz!
Hogy felvegye az üzeneteket, ha a
hivatalában van, vagy épp le-szaladt a
sarki fűszereshez! Néha évekig fizetik a
drága telefonszervizt anélkül, hogy
egyetlen hívás futna be. És ami a
legköltségesebb mulatság: színészórák,
énekórák, táncórák ennél vagy annál a
színésznél. Mindörökké. Honnan veszik
ezt a sok pénzt? A legtöbben a létmini-
mumot biztosító színpadon kívüli mun-
kájuk mellett - kikoplalják. A szerencsé-
sebbje a jómódú szülők, a jól kereső férj,
feleség, barát vagy barátnő segítségére
támaszkodik. Néha még a szülő is, de a
többi mindenesetre beleun a játékba.

Nem annyira a pénzt, inkább saját életét
félti, amely teljes egészében a másik függ-
vénye: lehetetlen együtt nyaralni, együtt
vacsorázni, egymást szeretni. Nem aján-
latos színész számára a páros élet. Kár a
gőzért arra a pár hétre vagy hónapra.

Az „odisn"-ek közt még egy szem-
pontból lehet különbséget tenni: szak-
szervezeti színházak „odisn"-jei szak-
szervezeti tagok, és a nem szakszervezeti
színházak „odisn"-jei a többiek számára.
Ez utóbbi a népesebb, mert szak-
szervezeten kívüli színház annyi van
Amerikában, mint a rosta lika, s „odisn"-
jeiken akár minden előképzettség nélkül
az vesz részt, aki akar. És sokan akarnak
és néha még kapnak is szerepet. Egy-részt
tehát zárt és megközelíthetetlen, másrészt
viszont nyitott és meghódítható a színészi
pálya Amerikában. Csak nehéz
meghódítani. Mint ahogy majdnem min-
dennel így van ez „Alice csodaországá-
ban".

Következő számaink tartalmából:

György Péter:

Egyértelműek, tiszták

Bécsy Tamás:
Burjánzó, cifra szavak világa

Nánay István: Csehov-

bemutatók vallatása

Almási Miklós:
Mi lesz velünk, Anton Pavlovics?

Koltai Tamás:
„Amikor nincs igazi élet .. .

Hermann István:
A Csehov-divat és a Ványa bácsi

Mihályi Gábor:
Ványa bácsi négykézláb

Balassa Péter:
„Én mást akartam"

Mészáros Tamás:

Lediktálom az igazságot

HEKLI JÓZSEF

V á z l a t A r b u z o v
d r á m á i r ó l

Alekszej Arbuzov a mai szovjet dráma-
irodalom „doyen"-je, az úgynevezett cse-
hovi vonal egyik legkitűnőbb képviselője.
Sok minden hasonlítja Csehovhoz, első-
sorban lírai hangvétele és konfliktusai-nak
jellege. Arbuzov dramaturgiájában a
csehovi hagyományok már első jelentős
darabjától, a Tázyától (1938) kezdve ki-
mutathatók, s azok eddigi legutolsó drá-
májáig, a Kegyetlen játékig (1978) szinte
minden színpadi művében előbukkannak. A
csehovi mag különféle formákban lehet
jelen a drámáiban, például úgy, hogy
általában homályos és nehezen kivehető a
darab fő konfliktusa, hogy nemegyszer
hiányoznak a szereplők közti éles ellen-
tétek, hogy a párbeszédek, akárcsak Cse-
hovnál, szaggatottak, mindenki mondja a
magáét, mintha a hősök nem egymásra,
hanem csak saját magukra figyelnének. Ez
nyilvánul meg a monológok és dialógusok
lírai hangszerelésében, s abban, ahogy az
író felépíti a darab jeleneteit, felvonásait.
Arbuzov mestere annak a csehovi
módszernek, hogy a felszín alatt
megmutassa a mélységeket, a rejtett, „szö-
veg alatti" áramlásokat, és képes belesű-
ríteni egy teljesen mindennapi, sőt banális
beszélgetésbe a hősök legtitkosabb,
legféltettebb gondolatait. Kamarajellegű
drámáiban mindig a belső, lelki konflik-
tusokat helyezi előtérbe a külsődleges,
látványos összecsapásokkal szemben,
ugyanakkor izgalmasan és színvonalasan
ábrázolja a mai élet konfliktusos helyzeteit,
és nagyszerűen ráérez a modern kor
ritmusára és lüktetésére. Darabjait a z
utolsó felvonás zárómondatával sokszor
nem fejezi be, hanem nyitva hagy mindig
egy ajtót, hagy mindig egy lehetőséget az
életnek, hogy az beavatkozhassék a hősök
sorsába, néha az írói szándék ellenére is.
Arbuzov - miként példaképe is - az
esztétikumot, a szépet nem kitalálja, hanem
az élet hétköznapi történései közepette is
megleli és felmutatja, méghozzá úgy, hogy
eközben nem hamisítja meg a mindennapok
realitását sem. Mindenekelőtt a finom
érzelmek, a lírai hangulatok mestere, de
mint a „színházból jött ember", szereti a
merész asszociációkat, a játékos
helyzeteket, az érdekes


