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Ember, színész, szerep

Izgalmas, eddig még valódi mélységé-ben
és fontosságában körül nem járt s ma már
színháztörténetinek számító jelenséget
próbál felidézni és megfejteni Csillag
Ilona Ódry Árpádról szóló ta-
nulmányában. Nem lehet nem észrevenni,
hogy Magyarországon a színészi játék
jellegében igen nagy változások történtek
akár csak az utóbbi húsz évben is A mai
fiatal generáció pedig a
visszaemlékezések és az elemzések
alapján is csak nehezen tudja elképzelni,
milyen volt a század első felének nagy
színészegyéniségekre, azoknak eredeti,
sugárzó, elemző vagy éppen ösztönös
megjelenítőerejére épülő magyar
színjátszás. Csillag Ilona könyvének egyik
legnagyobb erénye éppen az, hogy Ódry
Árpád eseté-ben ez a megidézés sikerült:
jó érzék-kel válogatta össze a színész
alakításainak azokat a kritikai
visszhangjait, amelyek azzal az igénnyel
is íródtak, hogy a színészet mulandó, csak
jelen-beli művészetéről hírt adjanak,
átmentsék a papíron mindazt, ami
leírható, interpretálható e nagy
alakításokból. Ugyanakkor, ennek
kiegészítéseként, széles körű, hiteles képet
ad a korabeli színjátszás és színházi élet
problémáiról: különösen mély és
átgondolt a Nemzeti Színház válságairól,
hányatott sorsáról és a Vígszínház (a
másik színháztípus) jellegéről adott
elemzés. Á könyv be-hatóan foglalkozik
Ódry más jellegű tevékenységeivel is:
külön fejezeteket szán a nagy
színészpedagógusnak, a beszédművészet,
a versmondás és a drámai művészet
teoretikusának. Bár ebben a minőségben
Ódry nagysága maradandóbb, úgy
gondolom, hogy a könyv valódi
érdekessége az akkori színészi játék
jellegének, a nagy színészegyéniség
varázsának, teremtőerejének a meg-
ragadni akarásában van.

Minek köszönhette a magyar színház a
század elején, hogy előadásainak ki-
emelten legfontosabb tényezője, valódi
megteremtője nem egyszerűen az elhitető
színészi játék, hanem a színész egyé-
niségének szuggesztív ereje, rendkívüli-
sége, eredetisége volt? Abban a korban,
amelyben a színház már végleg

elvesztette drámától független önálló-
ságát, és „csupán" annak interpretátora és
színpadi megjelenítője lett, mivel
magyarázható, hogy a színészi játékot
nálunk éppen ekkor próbálják önálló
művészi rangra emelni, amely „elképze-
lés (alakítás) ... mindentől független és
önmagáért való jelenség" ahogy Ódry
megfogalmazza.

A könyv írója e kérdés boncolgatása-
kor úgy gondolom - hibát követ el, mikor
is ennek a jelenségnek az okát kizárólag a
színészben magában keresi, és ezzel a
színészi alkotás művészi megnyi-
latkozásának egyedüli lehetőségét a szí-
nész rendkívüli egyéniségében látja, ál-
talánosítva, mintegy misztifikálva e jelen-
séget. Ezt írja: „A színészi alkotás ma-
tériája a színész egyénisége; más-más
lélek burkában és szavaival, de ebből
merít, amikor szerepeit formálja . . . Á
közhittel ellentétben azt az állítást is bát-
ran megkockáztathatjuk, hogy a nagy
színész közönségbűvölő hatása éppen-
séggel egyénisége változatlan magvában
találja magyarázatát. Már amikor
rendkívüli egyéniséggel van dolgunk, de e
rendkívüliség nélkül ahogy erről épp Ódry
Árpád szavaival már szó esett nem nőhet
naggyá egyetlen színész sem ... A »mindig
más és más volt«, vagyis a színész széles
skálája tehát nem egyéb, mint egy több
síkú, összetett, bonyolult, nagy színészi
egyéniség lelki gazdagságának találkozása
a különböző alkatú szerepekkel." Ódry
szavait idézve még az is kiderül, hogy a
színész csak a lelkéből, múltjából alkot-
hat, mindig önmagát szeretné meg-
mutatni, és, ha nagy egyéniségek ről van
szó, mindig túlnő lelki nagysága a
szerepén, a szavak korlátokká, a szerep
béklyóvá válik a számára.

Vajon Ódry gondolt-e ilyenkor híres
Shakespeare-alakításaira, elhihető-e, hogy
egy Hamlet, egy III. Richárd, egy Othello
egyénisége nagyságának megbéklyózását
jelentette a színpadon:? Aligha. Hiszen ő
maga írja utóbb, hogy a shakespeare-i
alakok hiteles, elhitető alakításához a
legfontosabb és legnehezebb követelmény
a színész őszintesége, minden
szégyellősségének leküzdése, vagyis
mindazoknak a mélységeknek a felszínre
hozása, amelyekkel az ember általában
nem dicsekszik, hanem magában rejteget.
Ebben az esetben Ódry éppen nem a
rendkívüliséget, eredetiséget
hangsúlyozza, hanem - ellenkezőleg - az
általánost, a mély emberit, melyet a
színész soha nem csak önmagá-

ból merít, hanem legalább annyira a ta-
pasztalatból.

Á nagy egyéniség, eredetiség, rendkí-
vüliség, mely férfiasságban, sugárzó in-
tellektusban, szépségben, bölcsesség-ben,
nemességben, lelki többsíkúságban öltött
testet Ódry esetében, nem a nagy szerepek
követelménye volt abban a. korban,
hanem a szalondrámák sablonos,
lélektelen figuráinak színpadon történő
hitelessé, elfogadhatóvá, tételéhez vált
nélkülözhetetlenné. Ha figyelembe
vesszük, hogy az akkori színházi repertoár
kilencven százalékát ezek a semmitmondó
darabok tették ki - mint ahogy ezt Csillag
Ilona is hangsúlyozza

világossá válik, hogy a nagy egyéniség
eredetiségének szuggesztivitása sokkal
inkább a nagypolgári, könnyed színháznak
volt az éltető eleme, semmint a klasszikus
daraboknak.

Egészen másfajta az a színjátszás,
amely a klasszikus daraboknál érvénye-
sül. Ahhoz ugyanis, hogy egy nagy
klasszikus szerep alakításakor a figura.
mint nagy egyéniség jelenjen meg a sze-
münk előtt, elsősorban nagyon jó képzelő-
és színészi megjelenítőerőre van szükség,
tehát nagy, szuggesztív színészre, nem
pedig hasonlóan nagy egyéniségre, ami
egyébként elképzelhetetlen is: soha nem
lehet egyenlőség-jelet tennie egy színpadi,
megkonstruált és egy élő ember emberi
nagysága közé.

Ezért tartom hibásnak azokat az elem-
zéseket, amelyek a korabeli vissz-
hangokból merítve Ódry nagyszerű
emberi tulajdonságainak rokonságát
hangsúlyozzák a szerepek „hasonló"

tulajdonságaival, vagy éppen értetlenül
állnak azzal a jelenséggel szemben, hogy
egy Ódry személyiségétől elütő nagy
szerep hogyan válhatott egyik legnagyobb
alakításává.

Éppen Ódry mondja a műveltség
fontosságát hangsúlyozva hallgatóinak: (a
színész) „Hogyan ábrázoljon valamit, amit
közvetlen tapasztalásból nem ismer?
Hiszen aki. meg akarja várni, míg köz
vetlen tapasztalásból ismeri meg az: egész
emberiség sorsát és jellemét, annak addig
kellene várnia, míg végre nem lesz
alkalmas többé, hogy színpadra lép-. jen.
Á műveltség az egyedüli. erő, amely meg
tudja termékenyíteni a színész fantáziáját
az ismeretlen megértéséhez."

(Csillag Ilona: Ódry Árpád [Gondolat
Kiadó, 1982. Szemtől szembe sorozat]).


