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Színházi Intézet archívumában
jegyző-könyvek őrzik az ötvenes évek
szakmai vitáit. Ezek egyikében
(Jegyzőkönyv a fő-városi és vidéki
rendezők vitájáról 1953. december 21.)

Major Tamás elmondja, hogyan találkozott egy
magyar író lakásán a Sztanyiszlavszkij-
módszerrel: „Egyszer Karinthy Frigyes valami
egészen fantasztikus dolgot csinált. 1938 a
miénk - ezt írták a nyilasok... és Karinthy nagyon
félt. Találkoztunk majdnem esténként. Félelem
és bátorság között - nem akarom kifejteni, mert
közben olyan bátor volt, amikor odakerült, hogy
fantasztikus - folyton gondolkozott. Megcsinálta
a Sztanyiszlavszkij-gyakorlatot. Ezt azért
tanultam meg, mert ő ezt a gyakorlatot
megcsinálta, így hívta fel a figyelmemet, így
tetszett meg. Fogadást kötött: elmond egy
verset, nem volt közismert vers, senki nem találja
el, és nem tudja megállapítani, hogy mikor kezdte
el a verset. Leírta Petőfi délutánját, hogyan
ment haza, melyik házba a Hatvani utcába,
hogyan ment fel a lépcsőházba, milyen lelkiálla-
potban volt, milyen hangulatban volt, ezt kellene
csinálni, azt kellene csinálni, és már írta a levelet,
és hogy jutott el odáig. És tényleg megnyerte a
fogadást, mert akik nem ismerték a verset, nem
tudták, hol kezdődik a vers, nem lehetett tudni,
hogy versben vagy prózában beszél."

Major nemsokára Sztanyiszlavszkij elméleté-
nek első számú hazai propagátora lett. Nem sok-
kal a Magyar Színházművészeti Szövetség meg-
alakulása, 1951 márciusa után hivatalos keretet
adtak a módszer elsajátításának. A szövetség
alakuló ülésén, a Népművelési Minisztérium fel-
szólítására, legfontosabb feladatként jelölték
meg az ún. Sztanyiszlavszkij-körök létrehozá-
sát. E célra külön Sztanyiszlavszkij-kör Bizottsá-
got szerveztek, amelynek vezetésére Gellért
Endrét kérték fel. Gellért április 5-én a szövetség
vezetősége elé terjesztette elképzeléseit: ,,A
Sztanyiszlavszkij-körök önkéntességen alapul-
nak, és munkaidőn kívül működnek... Elsőrendű
feladatuk, hogy a színészek továbbfejlődését
előmozdítsák, de színházakon belül megfelelő
agitációval el kell érni azt, hogy a Sztanyiszlav-
szkij-körök munkájában a színház egyéb dolgozói
is részt vegyenek. A Sztanyiszlavszkij-körök ál-
talában kéthetenként tartsanak ülést... évente
legalább kétszer olyan ülést tartsanak, amelyen
a színház valamennyi dolgozója jelen legyen...
és ott a magyar művészetpolitika és különösen a
magyar színházpolitika időszerű kérdéseinek és
eseményeinek megvitatására sor kerüljön."

Az önkéntesség a kor gyakorlatának
megfelelően némi csorbát szenvedett. A
Sztanyiszlavszkij-körök létrehozása kötelezővé
vált. Külön vidéki Sztanyiszlavszkij-bizottságot
alakítottak Gáspár Margit és Bálint György
vezetésével. Sztanyiszlavszkij-kör alakult az
összes vidéki és fővárosi színházban, de még a
Bábszínházban, sőt, a Filmgyárban, a Rádióban
és a Szinkron

Sztanyiszlavszkij mint Othello (1896)

Filmstúdióban is. A mozgalom vonzerejét igye-
keztek fokozni azáltal, hogy a bizottságokba te-
kintélyes, népszerű művészeket választottak,
többek között Simon Zsuzsát, Maleczky Oszkárt,
Feleki Kamillt, Szörényi Évát, Gertler Viktort, Má-
riássy Félixet, Gyurkovics Máriát, Gellért Endrét,
Szirtes Ádámot, Herskó Jánost, Somló Istvánt,
Várkonyi Zoltánt.

A szövetség megszabta az összejövetelek te-
matikáját, s az egyes témakörök előadásainak
vázlatát, illetve ajánlott irodalmát jegyzet gya-
nánt szétküldte a Sztanyiszlavszkij-köröknek. „A
vezetőségtől kapott szempontok alapján a Bi-
zottság megvitatja a Sztanyiszlavszkij-körök ez
évi programjának elvi kérdéseit. A színész mun-
kája című kötetet öt alkalomra (I) fogják beoszta-
ni. Ezt esetleg megelőzi majd a Tyeatr egy cikké-
nek ismertetése..." (Bizottsági ülési jegyző-
könyv, 1951. IV. 16.) „Az első összejövetel anya-
gául a Színház- és Filmművészet című folyóirat
1950. májusi számában található Sztálin elvtárs
nyelvtudományi művei és a színházművészet
című cikk, valamint Sztanyiszlavszkij A színész
munkája című kötetének 15. fejezete szolgál."
(U.o. 1951. V. 24.)

A körök működése nehezen indult, és később
is vontatott maradt. Mást sem olvasni a különbö-
ző ülések jegyzőkönyveiben, mint bírálatot és
önkritikát. Másfél évvel az első Sztanyiszlav-
szkij-kör megalakulása után a szövetség 1952.
december 14-i közgyűlésén Ladányi Ferenc fő-
titkár még mindig sikertelenségre panaszkodik
éves beszámolójában: ,,...a körök munkájának
hatása nem mindig mutatkozott meg a próbákon
és az előadásokon. Azaz a rendszer gyakorlati

A Mirandolinában (1898)

alkalmazása nem haladt eléggé előre, annak elle-
nére, hogy nagyon sok művészünkben támadt fel a
rendszer teljes és következetes alkalmazásának
igénye. Véleményünk szerint ennek a hibának a
gyökere ott keresendő, hogy egyes színházveze-
tőink és rendezőink nem igyekeztek magukévá
tenni a Sztanyiszlavszkij-körök ügyét. Próbákra,
bemutatók napjának közelségére hivatkozva le-
mondtak a körök megtartásáról. Nem ismerték fel
azt, hogy egy-egy jól megtartott Sztanyiszlavszkij-
kör hatásában jótékonyan ellensúlyozta volna
egy-egy elmaradt próba következtében előállott
hiányt. A színházvezetők ilyen magatartása
előnytelenül befolyásolta a vezető művészek
körökhöz való viszonyát."

Volt azonban néhány sikeres összejövetel is;
ezek jegyzőkönyvei jól tükrözik a korabeli szak-
mai viták hangulatát. Az alábbi dokumentum
élén álló Pártos Géza-felszólalás a Madách
Színház 1952. február 12-i Sztanyiszlavszkij-köri
ülésén hangzott el; a további szemelvények a
Nemzeti Színház Sztanyiszlavszkij-körének
1953. június 19-i összejöveteléről valók. Érde-
mes felfigyelni arra, hogy Gellért Endre Sztanyisz-
lavszkij-értelmezése helyenként megelőlegezi
Jerzy Grotowski tizenhat évvel későbbi, magya-
rul most először olvasható szövegét, amelyet a
hazai dokumentum-összeállítás után közlünk. Az
ötvenes évek bélyege, persze, rajta van a
Sztanyiszlavszkij-kör ülésén. Ám mielőtt lenéző-
en mosolyognánk a résztvevők esztétikai naivi-
tásán és sematikus szóhasználatán, gondol-
kodjunk el azon, hogy a Rákosi-korszak színházi
emberei milyen őszinte hittel vitatkoztak - a
szakmájukról.

A
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Sztanyiszlavszkij a Képzelt betegben (1913)

PÁRTOS GÉZA „Gyűlölte az önelégültséget, a
megtorpanást. Ő mondta azt, hogy minden mű-
vésznek, a legkiválóbbnak is, átlag öt-hat éven-
ként elölről kell kezdenie a pályáját, és egy fél
évig nem szabad mással foglalkoznia, mint
tudásának fejlesztésével, mert ez menti meg a
modorosságtól, rutintól, sablonosságtól.

A művészeknek ebben az önmaguk elleni, de
végső fokon a fejlődés érdekében folytatott har-
cában erősen hibásnak érzem magamat. Nem
nyújtok kellőképpen segítőkezet a hibák legyő-
zésére. Megnyilatkozik ez már a szereposztás-
nál, amelyben ugyan tettünk már előre lépése-
ket, de még mindig nem eléggé bátran, még min-
dig a viszonylag könnyebb ellenállás felé haj-
lunk, és a szereposztásnál művészeink az egyé-
niségükhöz közelebb álló feladatokat kapják
meg, ami lehet, hogy pillanatnyilag hasznos, de
nincs perspektívája, nem áll a fejlődés vonalá-
ban, végső fokon opportunista szereposztó poli-
tika. Nem nyújtok elég segítő kezet a modoros-
ságok és a rutin leküzdésére. Sőt gyakran ezeket
a hibákat lovagolom meg, meghagyva a színészt
hibájában és olyan szerepekben, ahol ezek a hi-
bák éppen előnyöknek tűnnek fel. Továbbá: igen
sok idő fecsérlődik el a diplomatikus modorra, vi-
rágnyelvre, ahogyan egyes művészeinket
kezelem (Derültség), ami végső fokon
lebecsülése a művésznek, mivelhogy nem tartom
elég erősnek arra, hogy hibái nyílt feltárását
elviselni tudja. Gyakran használok
Sztanyiszlavszkij-terminus

technikusokat anélkül, hogy azokat mélyebben
megmagyaráznám. Ilyen pl. a bűvös »fizikai cse-
lekvés« kifejezés.

Engedjék meg, hogy itt egy pillanatra megáll-
jak, és elmondjak egy növendék-korombeli em-
léket. Amikor első éves akadémista voltam, sta-
tisztáltam a végzősök darabjában. Kiss Ferenc
volt akkor a vezető tanár, ő vezette a próbákat, és
Szendrő Jóskának - azt hiszem, mindnyájan is-
meritek ezt a történetet, mert azóta már szinte
adoma lett belőle -, Szendrőnek meg kellett vol-
na hatódnia, sírnia kellett volna, de ez nem sike-
rült neki. Kiss Ferenc felszól a színpadra:
»Szendrő sírjon!« Borzalmas, vérfagyasztó pilla-
natok voltak. Szendrő még jobban összeszorí-
totta izmait, még jobban nekifeszült a dolognak,
de továbbra sem ment a sírás. Kiss Ferenc erre
azt mondotta: »Hát nem tud sírni? Idefigyeljen!«
Leborult az asztalra, ökleivel verni kezdte a fejét,
majd ismét feltekintett, de akkorra már tele voltak
a szemei könnyel, és a félreérthetőség elkerülé-
se végett ki is törölt a szeméből egy könnycsep-
pet, s felmutatta az álmélkodó osztálynak: »Itt
van e!«

Miért nem tudott Szendrő sírni? Talán mert
tehetségtelen volt? Nem, erről nem volt szó.
Azért nem tudott sírni, mert Kiss érzést akart
átéletni vele, s ebből nem születhet más, mint
erőlködés, átmerevített izmok, kidülledt szem,
elszorult torok, tehát olyan szörnyű fizikai
állapot, amely nemhogy elősegítené, hanem
egyenesen megakadályozza az átélést, az
érzések szabad folyását.

Miért tudott sírni Kiss? Akármennyire is komi-
kusan hat, meg kell állapítanunk, hogy azért,
mert ő megtalálta azt az ebben a pillanatban
leglogikusabb fizikai cselekvést, mely belőle
olyan meghatódottságot váltott ki (asztalra
borulás, öklével verte a fejét stb.), hogy ettől
könnyekre fakadt. Ebből a kis példából is
levonhatjuk azt a következtetést, hogy érzést
átélni önmagában nem lehet, átélni csak fizikai
cselekedetek logikus sorozatát tudjuk."

GELLÉRT ENDRE „Az elmúlt évek során alapo-
sabban ismerkedtünk meg mindnyájan a Szta-
nyiszlavszkij-módszerrel, és fokról fokra, a min-
dennapi gyakorlati munkában jöttünk rá arra,
hogy ezt a módszert hogyan kell helyesen alkal-
mazni. Amikor például én a felszabadulás után,
egy kicsit számomra is váratlanul és hirtelen, el-
kezdtem rendezni, még nem ismertem Szta-
nyiszlavszkijt, illetőleg nem ismertem olyan ala-
posan, mint ahogy azóta megismertem, részint
könyveinek olvasása révén, részint a színház-
ban és a főiskolán végzett gyakorlati munkatevé-
kenység folyamán. Nagyon nagy örömmel fe-
deztem fel Sztanyiszlavszkij tanulmányozásánál
azt, hogy az én rendezői módszeremben is vol-
tak olyan elemek, amelyeket Sztanyiszlavszkij

helyesnek tart, s nagyon nagy örömmel fedeztem
fel a nagy magyar művészek játékában azt az alko-
tó módszert, amelyről Sztanyiszlavszkij beszélt,
nem teljes egészében, hanem részleteiben.

Mire tanít minket Sztanyiszlavszkij? Erről na-
gyon sokat lehetne beszélni; beszéltünk is már
eleget. De a legdöntőbb - s erről éppen a vidé-
ken tett látogatásaink győztek meg - most már
nem az, hogy beszéljünk róla, hogy a könyv
egyes fejezeteit idézzük, s azután ezeket a feje-
zeteket szó szerint lefordítva, feleletszerűen
számon kérjük a művészektől, hanem az, hogy a
színészi alkotómunka folyamatában hogyan tud-
juk alkalmazni ezt a módszert, hogyan segíti ez a
színészt az emberábrázolás igazságához s ah-
hoz, hogy a figurákon keresztül élő embereket
lásson a néző a színpadon, a maguk gondolatai-
val, érzelmeivel, vágyaival, akaratukkal, hogy
ezek az élő emberek a színpadon hogyan kerül-
nek összeütközésbe egymással, az összeütkö-
zések folyamán hogyan változnak, hogyan tá-
madnak újabb gondolataik, érzéseik, újabb vá-
gyaik, újabb akaratuk. Hogyan lepleződik le az
igaz ember ábrázolásán keresztül az ellenség,
hogyan ismerszik meg a barát, hogyan segít ez
minket ahhoz, hogy jól politizáljunk a színpadon
keresztül, hogyan segített ez minket ahhoz, hogy
például a Fáklyalángban Ungvári elvtárs Görgey
figuráját ilyen merészen, ilyen bátran, ilyen hatal-
mas erővel fogalmazza meg az elmúlt évek el-
lenséges figuráival szemben még a Nemzeti
Színházon belül is, ahol olyan hamar kilátszott a
lóláb, hogy a nézőtérre a titkárság, s a nézőtéri
személyzet minden ébersége ellenére bebocsá-
tott korhatáron aluli gyerek is megismerte már az
ellenséges figurát, csak a párttitkár nem ismerte
még meg. Hogyan segít ez minket ahhoz, hogy
éberségre neveljük a közönséget, s hogy meg-
mutassuk az ellenség veszélyességét, erejét,
értékeit is a hibái mellett? Én azt hiszem, nem vé-
letlen, hogy ez a kiváló alakítás 1952-ben szüle-
tett meg, s ilyen formában született meg, nem a
direkt emberábrázolás módszereivel.

Szándékosan ragadtam ki ezt a példát, mint
határesetet, amely a mi színházi életünkben
rendkívül fontos kérdés. De Sztanyiszlavszkij se-
gített minket hozzá, hogy az ellenséges figurákat
sem szabad sematikusan, külsőségesen, az il-
lusztráció módszereivel megközelíteni, hanem
az ő gondolkozásuk, az ő érzésviláguk, az ő aka-
ratuk szempontjából. És Ungvári elvtárs Görgey-
je éppen erre tanított meg mindnyájunkat.

Szeretném, ha arról is szó lenne, amire a
legutóbbi évben jöttem rá a magam
gyakorlatából: mi akadályozott meg engem eddig
abban, hogy a Sztanyiszlavszkij-módszert
sikeresebben alkalmazhassam, amiről ő nem
beszélt s nem írt olyan súllyal, mint ahogy ez ami
gyakorlatunkban számunkra felmerül. Ez pedig
az, hogy érzésem szerint a saját magunk
egyéniségéből való kiin-
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Gellért Endre, Háy Gyula és Major Tamás

dulás a szerep felé, ami a Sztanyiszlavszkij-mód-
szer lényege, nagyon sokszor azért nem sikerült,
sem rendezői, sem színészi szempontból, mert el-
feledkeztünk arról, hogy a színész nem a maga
megtisztított egyéniségével megy a színpadra, ha-
nem ballasztként magával hozza azokat a modo-
rosságait, azokat a fogásait, amelyeket pályája so-
rán kialakított magának. Nekem ma az a rendezői
gyakorlatom a Sztanyiszlavszkij-módszer alkal-
mazásánál, hogy mielőtt elindulunk a saját
egyéniségből, először nem is könnyű harcban rá
kell mutatnia a rendezőnek és el kell ismernie a
színész-nek mindazt, ami benne vadhajtás, ami
nem az ő igazi értéke, hanem az évek során
rárakódott rutin, modorosság, technika, külsőség,
teatralitás, s ha önmaga egyéniségéből indul ki,
akkor mindezt magával viszi a szerepbe, s ott
megint jelentkeznek a hibák, pedig ezek nem az
író által megírt figurára jellemzők, hanem csak
őrá.

A Sztanyiszlavszkij-módszert akkor fejlesztjük
tovább, ha már az elemző próbákon, amikor a
színész megállapítja, hogy igen, ilyen ez a figura,
felhívjuk a figyelmét erre a körülményre. A szí-
nész ugyanis nem olyannak látja magát, mint
amilyen valójában; vagy jó értelemben, vagy
rossz értelemben, de elfogult önmagával szem-
ben. Ha most világossá válik előtte, hogy: engem a
barátaim ilyennek látnak, akkor e mögött talán
mégis van valami. A szerepet én ilyennek látom,
tehát innen kell eljutnom ide. Hogy ez hogyan tör-
ténik, az nagyon izgalmas dolog.

MÁRKUS FERENC Én talán arról szeretnék be-
szélni - akinek nem inge, ne vegye magára -,
hogy a színész általában lusta ember. A lustasá-
got arra értem, hogy amikor egy szerepet meg-
kap, akkor hogyan, milyen eszközökkel éri el a
szerep végső kiteljesedését. A múltban a színé-
szek legnagyobb része úgy dolgozott, hogy
megkapta a szerepét, megnézte, hogyan öltözik,
mennyi idős, milyen maszkot, milyen ruhát vesz
fel, hogyan mozog, és a próbák folyamán
igyekezett mindezt megtölteni tartalommal. Ez
nagyon sok esetben sikerült is, de nagyon sok
esetben nem. Így tehát kívül maradt a szerepen.

Mi az, ami hozzásegített bennünket Szta-
nyiszlavszkijnál ahhoz, hogy ez semmi körülmé-
nyek között elő ne forduljon? Sztanyiszlavszkij
azt mondja - és talán ez a legtöbb, amit én profi-
tálok Sztanyiszlavszkijból -, hogy először min-
denben a belső tartalmat, a jellemet, a figurát
keresd meg belülről, és azután rakd fel a
külsőségeket, azután öltözz fel, tegyél maszkot,
tedd fel a szemüveget vagy a monoklit, ahogy
kell. Es itt elértünk ahhoz a ponthoz, hogy
mennyiben segítsenek nekünk a rendezők.
Nekem az az elvem, hogy egy anyának magának
kell megszülnie gyermekét. A rendező, miként az
orvos, legfeljebb a szívhangokat hallgatja, s
figyeli, hogy megállt-e a szülés. Ha megállt a
folyamat, egy injekciót ad, hogy a szülés
továbbmenjen, ha el-lenben semmi körülmények
között nem sikerül, csak akkor alkalmaz
császármetszést.

S végül még egyre szeretnék rátérni, a magyar
drámára. Talán senki előtt nem olyan tiszta, mint
előttünk, nemzeti színházi tagok előtt, hogy

a legnagyobb ma élő, fejlődésben lévő dráma-
írónk Illyés Gyula. Éppen Gellért elvtárs rendezte
Ozorai példa című darabját, amely bizony úgy,
ahogy elő van írva, formájában realista, tartal-
mában szocialista volt (közbeszólások: fordít-
va!), s ez a dráma tele volt még dramaturgiai
piszkokkal, amelyeket nekünk kellett kitisztáz-
nunk a színpadon. Bizony, egyes figurákban tö-
rések voltak, s ezeket itt kellett nekünk megolda-
nunk, míg eljutottunk a végső kifejlődéshez.
Ugyanez az Illyés Gyula rá, azt hiszem, egy évre
megírta második magyar drámáját, a Fáklya-
lángot, amely olyan tiszta volt mondanivalójá-
ban, dramaturgiájában és annyira világos,
annyira érthető, annyira az emberhez szólt,
annyira nemesveretű volt, hogy mérföldkövet
jelent az új magyar szocialista dráma
fejlődésében. Ugyan-ez az Illyés Gyula egy
egészen más irányú darabban a Tűvé-tevőkben
pedig bebizonyította azt, hogy a múlt magyar
mestereit hogyan lehet átültetni mai nyelvre
anélkül, hogy egy pillanatnyi törést is kaptak
volna, és ezzel a magyar dráma a vígjátéknak
egy, olyan produktumát adta, aminek szintén
csak örülhetünk.

VIZVÁRY MARISKA Pár szót szeretnék hozzá-
tenni ahhoz, amit Gellért elvtárs mondott, neve-
zetesen, hogy la színész vetkőzze le magáról
azokat a bevált hatásokat, amelyeknél biztosra
megy, amiket a rutin ad meg neki. Nekem hosszú
pályámon sikerült egészen tisztába jönnöm ma-
gammal, a közönséggel, és tisztában vagyok az-
zal, hogy milyen eszközökkel, milyen hatást érek
el. Én egészen biztosra megyek. Ha én neveltet-
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Vizváry Maríska

ni akarok, akkor nevettetek, ha én ríkatni akarok,
akkor ríkatok. De hogy elérjük azt a hatást,
amelyet Sztanyiszlavszkij tulajdonképpen előír, a
színésznek bizonyos lemondást kell gyakorolni.
Nem szabad ezeket az eszközöket felhasznál-
nia, mert az a momentán nézőtéri siker nem je-
lenti egyúttal a teljes művészi sikert is. Vannak
esetek, amikor egy nyílt taps többet árt a darab-
nak és az előadásnak, mint egy néma megdöb-
benés. Én például - mindenki sajátmagából in-
dul ki - a Solness építőmesterben játszottam,
és sikerült az összes előadást úgy lejátszanom,
hogy csak egyetlenegyszer kaptam nyílt tapsot,
és akkor magához kért Hevesi Sándor és azt
mondotta: Mariska, beteg maga? Rosszul érzi
magát, valami indiszpozíciója van? Rosszul
játssza ezt a szerepet. A publikum
megkönnyeztetését nem szabad ezekkel az
eszközökkel kiváltani. Ugyanígy vagyunk a
nevettetéssel is. Vannak esetek, amikor egy
mosoly, egy csendes derű sokkal többet jelent a
darab érdekében s az elő-adás érdekében, mint
a nevetés, vagy - ha a Nemzeti Színház
színpadáról szólva szabad ezt mondani - a
röhögés. Itt volt páldául a Ványa előadása,
amelyről a hozzáértők elismerték, hogy a múlt
szezon legnagyobb sikere volt. Nekem szent
meggyőződésem, hogy ez a siker annak
köszönhető, hogy mindenki igyekezett külön
beleolvadni az előadásba. A szereplők nem
akartak külön nagy egyéni sikereket aratni. A
színészeknek tehát ennek a célnak érdekében
bizonyos lemondást kell tanúsítaniok. Le kell
mondani az egyéni sikerekről a darab, az elő-
adás érdekében. (Taps)

UNGVÁRI LÁSZLÓ Én még nem sokat beszél-
tem Sztanyiszlavszkijról az életemben. Nagyon
érdekes volt az első találkozásom Sztanyisz-
lavszkijjal, az ostrom kellős közepén. Sztanyisz-
lavszkij könyve ott volt a könyvtáramban német
kiadásban, s a legnagyobb bombazuhogás kö-
zepette ez volt a legjobb gyógyszer, hogy elfe-
lejtsem az egészet. Elkezdtem fordítani a köny-
vet. Novembertől egészen a felszabadulásig a
könyv felét le is fordítottam. Azután jött a
felszabadulás, s az első darab, amelyet
májusban vagy júniusban kaptunk kézhez, a
Viharos alkonyatvolt. Én akkor már körülbelül
tisztában voltam a Sztanyiszlavszkij által
megállapított színészi munka egyes etapjaival.
Ő kezdi a „minthá"-val, folytatja a
koncentrációval, azután az izom-lazításról
beszél, majd a cselekvés fővonaláról, azután
arról, hogy a színpadon hogyan kell kapcsolatot
teremteni a partnerrel és még sok másról: a
színészi etikáról, a színpadon való viselkedésről,
s a színfalakon kívüli magatartásról. Ezt én mind
az ostrom alatt ismertem meg. És mikor jött a
felszabadulás, rögtön kézhez kaptunk egy ilyen
darabot, a Viharos alkonyatot. S én ezt a
rengeteg rámzúdult új impressziót, sok új isme-
retet rögtön, mintegy a mélyvízbe ugorva alkal-
mazni kezdtem. Azt nem mondom, hogy alkal-
mazni tudtam; igyekeztem alkalmazni. S merem
állítani, hogy a Viharos alkonyat óta egészen
másfajta színésszé váltam. Ezt érzem maga-
mon. Tényleg érzek fejlődést önmagamban.
Kézhez kaptuk ezt a darabot és rögtön egészen
másfajta színészi beállítottsággal, másfajta szí-
nészi eszközökkel igyekeztem Vorobjov figuráját
megcsinálni. S utána hét év alatt egész színészi
működésemben, munkámban nem törődtem az-
zal, hogy megbuktam-e egy darabban, sikerem
volt-e, szinte nem is érdekelt - hogy úgy mond-
jam -, felette álltam a gyakorlati élet ezen lemér-
hető mértékeinek, mert engem csak egy dolog
érdekel, hogyan tudom én a színészi munkának
ezeket a Sztanyiszlavszkij által megállapított
egyes etapjait alkalmazni.

Azt a pontot, ahol én a Sztanyiszlavszkij-
rendszert leginkább igyekeztem megfogni, és
ehhez a maghoz hozzájutni ott a színpadon, a fi-
zikai cselekvésben találtam meg. Mit jelent az,
hogy fizikai cselekvés? Ha én megkérdeznék itt
akárki t - még talán a Bandit is beleértve-, hogy
mi a fizikai cselekvés, ezt nagyon nehezen lehet-
ne meghatározni. Azt hiszem, nemis tudná senki
meghatározni. Én sok nehéz nagy szerepet ját-
szottam, és a fizikai cselekvéssel igyekeztem el-
jutni oda, hogy a teljes eszmei mondanivalót
igyekezzem a közönségbe, a közönség lelkébe,
agyába valahogy belekalapálni.

GELLÉRT ENDRE Bocsáss meg, hogy megállí-
talak... ez nagyon fontos, tisztázni való dolog, a

fizikai cselekvések módszere. Tehát nem azt je-
lenti, hogy te tegyél bizonyos mozdulatot, vagy
menj két lépéssel tovább, hanem azt, ha próba
közben a gondolatoknak, érzelmeknek, akara-
toknak megfelelően tesz a színész valamit, ami
mozdulatlanság is lehet; tehát az a magatartás,
ami a darab és ezen belül a szerep mondanivaló-
ját szolgálja, s ha erre a rendező és a színész
fel-figyel, mert itt találkozott a szereppel, akkor ő
ezt felidézheti a következő próbák során. Ezért
álltunk meg ennél a mondatnál. S ha több ilyen
pillér van, akkor erre ráépítheti a szerep
vonalát. Ennek kell a művészben tudatossá
válnia, hogy mikor találkozott az ő magatartása
akár mozdulatlanságban, akár mozdulatban,
akár valami tárggyal, akár önmaga testével
kapcsolatban, a lélekkel, az érzelemmel, a
gondolattal és az akarattal, tehát mikor
találkozott mindez és az ő külső
megnyilvánulása. Ezért mondja Sztanyisz-
lavszkij, hogy a fizikai módszer mindig pszichofi-
zikai módszer...

UNGVÁRI LÁSZLÓ Hogyan jutok el a fizikai cse-
lekvéshez? Fizikai alapból kell kiindulni. Van egy
véleményem, egy egyéni meggyőződésem, s ezt
az egyéni meggyőződést akarom a színpadon a
legteljesebb valóságban a közönségnek továb-
bítani a szerepen keresztül.

BESSENYEI FERENC A színész egyéni elkép-
zelésének tulajdonképpen egyeznie kell a ren-
dező elképzelésével, s az író által megírt figurá-
val. Végeredményben tehát a színésznek nem
lehet egyéni elképzelése.

GELLÉRT ENDRE Rosszul értelmezted. A lé-
nyeg az, hogy a színésznek hinnie kell abban,
amit gondol, mond, cselekszik. Ha a színész nem
hisz ebben, ha ez nem válik a saját világnézeté-
vé, akkor hiába jellemzi külső eszközökkel a figu-
rát, az nem lesz művészi elhitető erejűvé. Amíg
tehát a színész nem hisz abban, amit cselekszik
a színpadon - s ez lehet egy pohár víz kiivása is,
és az is, hogy azt mondja: éljen a forradalom! -,
addig nem is tudja elhitetni a nézőkkel.

Ma délelőtt vizsga volt a főiskolán. Az egyik
nagyon tehetséges végzős hallgató, Suka Sán-
dor, a Kispolgárokban játszotta a világ drámairo-
dalmának egyik legcsodálatosabb szerepét, a
Madarászt. A próbák során, amikor a madarakról
beszélt, hogy azok hogyan csivitelnek, hogyan
szállnak le, s ő hogyan beszélget hozzájuk, kép-
telen volt ezt megoldani. Na, gyerünk, jó öreg
Sztanyiszlavszkij, most segíts - mondom ön-
magamnak. Kérdezem tőle: nem szereti a ma-
darakat? Azt mondja: nem. - Hát mit szeret? -
Sok mindent, de a madarakat nem. - A kisgye-
rekeket szereti? - Gyakorló apa vagyok, persze,
hogy szeretem! - Hát próbálja elképzelni,
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hogy ahol a madarak leszállnak, ott egy sereg
kisgyerek játszik. s maga ezekhez a gyerekek-
hez beszél. Abban a pillanatban, mert hitt ebben,
s mert van fantáziája is, már nem madarakat lá-
tott, hanem gyerekeket, s olyan igaz gyöngéd-
ség volt benne, hogy akik látták a szerepében,
azt mondták: azért volt jó, mert látszott rajta,
hogy szereti a madarakat.

Csalás ez? Nem! A Sztanyiszlavszkij-mód-
szer egyik nagyon fontos alkalmazási lehetősé-
ge, hogy a színész sokszor kénytelen megenni a
színpadon egy darab kenyeret úgy, mintha rágós
bécsi szelet lenne, mert hiszen ha a rágós bécsi-
szeletet enné, akkor nem tudna beszélni. Hány-
szor iszik a színész gyenge angol teát úgy,
mint-ha fröccs lett volna! A Nemzeti Színház
ugyan ki-vétel ez alól; én engedélyezni szoktam,
hogy vala-mi kis íze legyen a bornak. Általában
azonban teáról van szó, s a színész úgy issza
azt a teát, mintha az szükség szerint badacsonyi
kéknyelű vagy egri bikavér volna. És érzi a
száján, hogy összehúzza a fanyar bor. Mi
működik ilyenkor? A fantázia. Neki hinnie kell
abban, hogy nem teát iszik, hanem bort.

UNGVÁRI LÁSZLÓ Elvtársak! Nagyon nehéz
ezekről a kérdésekről beszélni, mert hisz vég-
eredményben a gyökerekről és rejtélyekről van
szó. Hiába mondják egy festőnek, aki remek-
művet festett, hogy mondja meg, hogyan fes-
tette? Meg fogja tudni mondani? Nem fogja
megmondani. Mi is beszélünk az asztali próbá-
kon erről, megállapodunk, hogy hová akarjuk
helyezni a darabot, mik a darab társadalmi vi-
szonyai, milyen összeütközéseket akarunk a
darabban kifejezni, felmegyünk a színpadra, és
nagyon ritka eset, hogy mégis sikerül. (Közbe-
szólás: ösztön és tehetség!) Na de hát hol van
ennek a tehetségnek a magva? Ezt keresem és
ezt kutatom.

GELLÉRT ENDRE Lényegében a te itt elmondott
gondolataidnak, amelyeket itt fogalmaztál meg
előttünk, és gyötrődve fogalmaztál meg, és na-
gyon jó, hogy így történt, és nem szabadelőadás
formájában - mondom -, e gondolataidnak ab-
ban látom lényegét, hogy azt az igazságot hang-
súlyozod: amíg nem hiszel a mondanivalódban,
addig akármit elemeztünk, akármennyire tisztá-
ban vagy vele a színpadon, nem biztos, hogy az
fog kiderülni belőle. De emlékezz vissza, mond-
juk, Görgeyre. Ahogy ott ülsz, a székednek egy
kis mozdulata van. Először egészen szemben
volt a nézőtérrel, azután tíz centit elfordítottad,
majd egészen szembefordítottad Kossuthtal.
Ezek a kis fizikai cselekvések mire utaltak? Ami-
kor te a próbák során odaérkeztél, hogy a széket
szembefordítod Kossuthtal, akkor te engedéke-
nyebb voltál, szinte kiugrasztottad a nyulat a bo-
korból, mert ez a külső gesztus visszahat a lelki
életre.

Bessenyei Ferenc és Ungvári László a Fáklya-
lángban

Kell, hogy végre tisztán lássunk ebben, mert
ekörül voltak és vannak talán még mindig a
legnagyobb zavarok. Én az átélés
folyamatában egyszer eljutok oda, hogy teljes
összhangba kerül az érzelmi életem -
gondolatot, mindent beleértve -, és annak külső
megnyilvánulási formája. Ezt nekem többször is
elő kell húzni próbák során, előadások során,
mert mindig igazat kell adnom. S ahhoz, hogy
én ezt az egyszer már át-élt igazságot megint
tolmácsolni tudjam a szín-padon, rendkívüli
mértékben segít az az eszköz, amelyet például
te alkalmaztál abban a pillanatban, amikor
őszintén, minden rendezői utasítás nélkül, az
indulat felgyülemlése során a széket
elfordítottad, és a következő próbán, amikor új-
ból elfordítottad a széket, ez kiugratta belőled azt
a magatartást. És ez őszinte volt, átélt volt, mert
igaz volt, te alkalmaztad. Ezért fontos az, hogy a
rendező csak olyankor adjon ilyen ötleteket a szí-
nész számára, amikor ez a színész fantáziáját
megfogja, és közelebb segíti az átéléshez. Ezért
helyes a színészből kiinduló rendezői módszer,
mert a színész elsősorban azt hiszi el, amire
ön-maga jött rá, és ezért van sokszor úgy, hogy
egy színész megcsinál mindent, amit a
rendező mond, pontosan végrehajtja nemcsak
külsőségekben, még érzésben is, ott sír, ott
nevet, ott csillog a szeme, ott fordítja el a fejét,
ahol megbeszélték, és mégis, mintha nem vér
keringene a testében, mert végső fokon nem
hisz benne.

UNGVÁRI LÁSZLÓ De honnan veszi a színész
ezt a hitet? Mert ez nem egy olyan egyszerű
dolog, hogy a színész most hisz. A színészben
szellemi és lelki tartalékok kellenek, hogy
legyenek. A színészben mint emberben, mert
engem a színész - majdnem azt mondhatom -
nemis érdekel a színpadon. Engem a színész-
ember érdekel a színpadon. Az a színész-
ember, aki abban az adott pillanatban átéli a
szerepét, és mint színész képviseli azt a figurát,
azt az egész világ-szemléletet, és ő beszél a
figurán keresztül - „én beszélek".

Amikor én Hamletet játszom, én nem is Ham-
letre gondolok tulajdonképpen, hanem arra gon-
dolok, hogy én az egész életfilozófiámat, nem a
Hamlet életfilozófiáját, hanem az enyémet, hogy
tudom a közösségbe közvetíteni, hogy emberek,
erről és erről van szó. Nem arról van szó, amit
más játszik másképpen, hanem arról, ahogy én
nézem, ahogy én képviselni akarom ezt a mon-
danivalót. Ez megvan-e a színészekben?

GELLÉRT ENDRE Ehhez tartozik hozzá, hogy
ha a színésznek nincsenek gondolatai, ha nincs
fantáziája, ha nincs szíve, ha nincsenek indula-
tai, szenvedélyei, ha nincs humora, akkor nem
képviselhet valamit, mert a világ drámairodalmá-
nak minden nagy szerepéhez ezek együttesen
vagy külön-külön szükségesek. Hiába próbálom
én alkalmazni Sztanyiszlavszkij módszerét, ha
egy olyan hidegvérű emberrel állok szemben, aki
képtelen érzelmeket kifejezni. Csak a színészből
bányászhatja ki ezeket maga a színész is és a
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rendező is. De ahhoz, hogy mindaz, ami a szín-
padon történik, igaz legyen, ahhoz okvetlenül az
szükséges, hogy először is önmagadból merít-
hess, másodszor pedig onnan, ahol a te érzéseid
megegyeznek a figura érzéseivel, a te gondola-
taid a figura gondolataival. Lenni vagy nem len-
ni?

Ugyancsak Suka Sándornak a Klíma-darab-
ban volt egy részegjelenete, amelyet nagyszerű-
en oldott meg, de lényegében igen felszínesen,
mert csak a részegség külső formáit fejezte ki.
Én akkor azt mondtam neki: Suka elvtárs, holnap
jöjjön vissza, s játssza Roučeket olyan töprengé-
sekkel, olyan gondolatokkal, mint a Lenni vagy
nem lenni-monológot a Hamletben. Ez hatott.

Mit jelent ez ilyenformán? Amikor a Lenni vagy
nem lennire kerül a sor, a színész okvetlenül a
saját egyéniségéből merít, akár tudatosan, akár
ösztönösen, amikor válaszúton van, hogy mit
cselekedjék. Megalkudjon? Melyikünk nem volt
még ilyen helyzetben, s melyikünkben nem oko-
zott ez konfliktust? S ha fel tudom idézni, hogy
mit jelent ez a magatartásomban, akkor már
megvan az alapja annak, hogy a Lenni vagy nem
lennit én mondjam el.

Gábor Miklós mint Sztalin a Feledhetetlen
1919-ben

GÁBOR MIKLÓS A fizikai cselekvés kérdéséhez
kívánok szólni, ami szerintem nem elég világos.
Itt köztem és Gellért elvtárs között nézeteltérés
van. Ezt a fizikai cselekvést én nagyon leegysze-
rűsítve szeretném megmagyarázni, hogy én ho-
gyan éreztem, annál is inkább, mert a Szovjet-
unióban, az ottani szövetségben beszélgettem a
Sztanyiszlavszkij-szakosztály vezetőjével, s
megkérdeztem tőle, hogy mi az a fizikai meg nem
fizikai, meg pszichofizikai cselekvés. Ő valóban
nagyon egyszerű példát alkalmazott. Elemezte a
mi találkozásunkat a fizikai cselekvések mód-
szerével. Azt mondta: neki azt mondták, hogy
Magyarországról vannak itt elvtársak, akik tőle
szeretnének kérdezni valamit. Erre bejött az aj-
tón, s látott ott két idegen embert. Azt hittem -
mondta -, hogy mindketten magyarok. Mikor
bemutatkoztunk, kiderült, hogy csak az egyikük
magyar, a másik a tolmács, s én tudtam, hogy
maga a magyar. Fogtam egy széket, leültem és
vártam, hogy mire kíváncsi. Maga elkezdett be-
szélni egy csomó problémáról. Én próbáltam
megérteni, hogy mindabból, amit elmond, mi a
lényeg, amire tőlem választ akar kapni. Egyszer-
csak fogtam magamat, s erről a székről átültem a
másik székre, közvetlenül maga mellé, hogy a
kettőnk kapcsolata ebben a beszélgetésben
közvetlenebb legyen. És így végigment az egész
jeleneten, elemeire bontva. Azt mondta: egész

egyszerűen ez a fizikai cselekvés. A beszélge-
tésből kiderült, hogy mi ebben a fizikai cselekvés.

Véleményem szerint az a lényeges a Szta-
nyiszlavszkij-rendszerben, a művészetben,
hogy ember nélkül, tehetség nélkül, mondanivaló
nélkül, anélkül, amit a művész az életből ma-
gával hoz, fizikai cselekvések, nem fizikai cse-
lekvések, ilyen módszer, olyan módszer: nulla.
Ezért van szükség kulturált, jó világnézetű tehet-
ségre. Amikor ez adva van, akkor hozzáfoghat
az ember, hogy megtanulja részben a mestersé-
get, részben azt, hogy hogyan lehet azokat a
modorosságokat, amelyekről Gellért beszélt, a
munkában levetnie magáról.

Mi a fizikai cselekvés módszere? Amikor Ung-
vári László színész elkezd próbálni, s bemegy a
színpadra, akkor először is azt állapítja meg,
hogy mit akar elérni. Sztanyiszlavszkij a fizikai
cselekvésekről írt cikkében leírja Hlesztakov
színpadra lépését. Bejön, éhes. Ne azt játssza el,
hogy éhes - mondta -, hanem azért, mert éhes,
próbálja rábeszélni a szolgáját, hogy menjen le,
és hozzon valami ennivalót. Ha nem megy, akkor
próbáljon hízelegni neki, vagy ordítson vele.
Akkor sem megy. Ki kell találni valami mást,
tehát egész egyszerűen és logikusan kell csele-
kedni. A gyakorlatban mi szokott lenni a téve-
dés? Az, hogy azt mondják a színésznek: akard!
Pedig a fizikai cselekvésnek éppen az a trükkje,
hogy a színésznek ne azt mondják: akarj érezni,
mert nehéz magamban felidézni azt, hogy akar-
jak, hanem azt kell mondani: cselekedj logiku-
san. Ha te azt akarod elérni, hogy Ungvári ebből
a teremből menjen ki, s vegyen fel a takarékban
ezer forintot, és azt adja kölcsön, mi mindent
fogsz megpróbálni, hogy elmenjen? (Gellért
Endre: Próbáld meg!!) (Derültség) Ez sok min-
dentől függ. Elsősorban tudom, hogy Laci smu-
cig. (Derültség) Másodszor tudom, egy kicsit
földhözragadt probléma ez, hogy a Sztanyisz-
lavszkij-kör kellős közepén nekiálljak ilyesminek.
De logikusan legalább annyit csinálok, hogy oda-
ülök Laci mellé, vagy a közelébe próbálok kerül-
ni. Mondjuk, teljes mértékben egyetértek min-
dennel, amit Laci mond, hogy kedvesebb legyek
neki. Elkezdek vele barátkozni, de még mindig
egy szót sem szóltam arról, hogy tőle pénzt aka-
rok kölcsönkérni. Azután elkezdek érdeklődni a
gyereke után, a felesége után, elkezdem
dicsér-ni a Fáklyalángot, azután elkezdek
beszélni arról, hogy: tudod, nekem is van
gyerekem, az is milyen édes; mondd, a
pelenkával hogy álltok stb. (Derültség)
Magyarán mondva: mindenféle taktikát igénybe
veszek annak érdekében, hogy a pénzt Lacitól
megkapjam.

Tulajdonképpen ezt kell az embernek a szín-
padon is csinálnia. Innen kell kiindulni. Ez az a
pont, ahol az ember szilárdan meg tud állni a
színpadon. Igen ám, de amikor én, Hlesztakov,
bemegyek a színpadra, akkor azt mondja a ren-
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dező: jó, most már rábeszélted Makláry Jancsit
arra, hogy menjen le és rendeljen ebédet neked.
Csakhogy itt nem a Nemzeti Színház két tagja
beszél, hanem te vagy ennek a szolgának az ura,
tehát másképpen tudsz vele bánni. Akkor már én
ugyanazt a dolgot, amit előbb csináltam Mak-
láryval, megismétlem, feltételezve azt, hogy ne-
kem a Makláry Jancsi alárendeltem. Tehát sok-
kal nyugodtabban fogok vele beszélni, sokkal
nyugodtabban fogok rákiabálni, nem fogom úgy
kerülgetni. Magyarán szólva, a darabnak ezeket
az úgynevezett adott körülményeit - Sztanyisz-
lavszkij hívja így -, egyenként és részletekben -
persze ezt mechanikusan mondom, mert ezek
nem válnak külön - mind számításba véve, az
én egész magatartásom kezd már átalakulni.

Mi az, ahol én Bandival nem értek egyet, és
ahol véleményem szerint ő maga is leegyszerű-
síti a fizikai cselekvést a gesztusra? Nekem nem
azt a vázat kell megszilárdítani magamban az
ismétlésnél, amelyet ő elemzett velem, amikor
például az asztalra csaptam, hanem azokat az
etapokat kell megszilárdítanom, amelyeken
keresztül rá akarom őt beszélni, hogy menjen le
ebédért. Ezen belül először megpróbálok
hízelegni neki. Utána megpróbálok kiabálni
vele. Utána megpróbálom zsarolni ennek
érdekében. Tehát ezeket a folyamatokat kell
megszilárdítanom, és nem a mozdulatot
leszögeznem, mert ha az ember a színpadon
megismétli ugyanazt a mozdulatot, attól még az
érzés nem ébred fel benne, ha-nem azt a logikai
okot kell követnem, amely a mozdulathoz vezet,
aminek a mozdulat csak az eredménye. Tehát
bejövök a szobába, hogy rábeszéljem.
Megnézem, milyen hangulatban van. Ez egy
momentum. Megpróbálok most úgy csinálni,
mintha nem akarnék tőle semmit. Azután, mikor
ezt megcsináltam, hirtelen rácsapok,
meglepem, előjövök ezzel a dologgal, olyan hir-
telen térek rá, hogyne tudjon másképpen reagál-
ni. (Közbeszólás: Tökéletesen igazad van, hogy
az érzés hozza meg a gesztust.) De itt nem ér-
zésről és gesztusról van szó, hanem cselekvés-
ről. Te nem azért mész fel a színpadra, hogy az
asztalra csapj, tehát gesztust tegyél, és nem
azért mégy fel, hogy dühös légy, tehát érzéseket
idézz fel magadban, hanem azért mégy be, hogy
bizonyos célt elérj, és ezért ezeket és ezeket a
cselekményeket végrehajtod. Hogy az indulat az
emberben felébred - ismétlem, nagyon semati-
zálva mondottam el -, ahhoz ott vannak már a
próbák folyamán a te fantáziádban kiépült adott
körülmények, ott van a kapcsolat, hogy állandó-
an figyeled, hogy a partnered mit csinál. és ezen
az alapon csinálsz végig mindent. Ha te minden-
be belefeledkezel, akkor dühbe gurulsz, ha a
másik nem csinálja, tehát valóban játszani kezd
az ember, s végső fokon olyan magafeledten
ját-szik, minta gyerek. Teljesen elfeledkezik
minden másról, nem saját magával van
elfoglalva, nem

Tompa Sándor és Ungvári László az Úri
muriban (MTI-fotók)

azzal, hogy mit csinál, hanem amint itt most en-
gem beszélgetés közben az befolyásol, hogy ho-
gyan mocorognak, figyelnek-e rám vagy sem,
ugyanígy a színpadon az érdekel, hogy figyel-
nek-e rám, és a külvilágnak a figyelmét akarom
magam felé irányítani.

TOMPA SÁNDOR (...) Megvallom, én olvasgat-
tam Sztanyiszlavszkijt, de nem vagyok olyan
szakismerője a Sztanyiszlavszkij-rendszernek,
mint Gellért, Ungvári vagy Gábor elvtárs, akik na-
gyon sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Lehet,
hogy ez hiba bennem. Én hoztam magammal
egy bizonyos modorosságot, s ez nagyon sokáig
bennem volt. De a színészi ösztönösségem vitt
erre. Megláttam a figurát, s harcoltam, hogy azt
úgy kell csinálni. Lehet, hogy a múlt átkos
rend-szerének volt ez a következménye, de
belém

ékelődött. Most jön azután az, hogy a rendező
hogyan vezetett rá a helyes útra, úgy, hogy azén
ösztönös és tehetséges meglátásomat ne aka-
dályozza avval, hogy csökönyösségi gátat
állítson a színész elé. Ez volt az Úri muri
előadásán, ahol az életem függött attól, hogy a
szerepet meg tudom-e csinálni, vagy nem.
Gellért elvtárs foglalkozott velem, és nagyon
sokat vettem át tőle. Amikor a premierhez
közeledtünk, akkor Gellért elvtársnak volt egy
nagyszerű ötlete: a főpróba napján mindenkit
megdicsért, mindenkinek gratulált a főpróbához,
mindenkit a magasságokig emelt, csak én
voltam az egyetlen, akihez oda sem jött. Erre
engem olyan düh fogott el, hogy a verejték kiült
a homlokomon, s azon gondolkoztam, hogy hol
verjem meg Gellért Bandit, a kapunál vagy a
folyosón, vagy a színpadon? (Derültség) Mert
engem, aki annyit dolgoztam az ő út-mutatása
alapján, egyetlen szóval sem dicsért meg!
Hogyan álljak a színpadra, amikor Major Tamás,
akivel akkor még nem voltam olyan jó vi-
szonyban, azt mondta: ettől függ az életed;
meg-
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látjuk, mit tudsz csinálni. Én irtózatos dühvel fo-
gadtam meg, hogy csak azért is megmutatom,
mit tudok! Vége volt az elődásnak, s én megkér-
deztem Gellért elvtársat, mondja meg, hogy jól
csináltam-e. Ő azt mondta: Tudod, miért nem
gratuláltam a főpróbán? Mert így akartalak a
szerepben még dühösebbé tenni, így akartam ki-
hozni belőled még azt a rejtett dolgot is. (Ungvári
László: Szóval az egyéni véleményedet vitted
bele a szerepbe!) Ez az a nagyszerű rendezői el-
járás, amelyet azután megkönnyebbülve vettem
tudomásul. Azt mondta Gellért elvtárs: Tudtam a
főpróba előtt is, hogy mit csinálsz, de tudtam,
hogy van még benned valami, amit ha szép szó-
val mondom, akkor nem tudok belőled kihozni.
Azt sem bántam volna, ha megversz, mert akkor
lett volna a legjobb az alakításod!

HINDY SÁNDOR Régen nem szószék volt a
színpad, hanem hordó, amelyről nem az igazsá-
got, a történelmi hitelességet, a valóság művészi
ábrázolását hirdették. Íme, egy példa. Elmentem
a Színháztudományi Intézet Könyvtárába. Mé-
szöly Tibor, ennek a könyvtárnak a vezetője, ke-
zembe adott egy 1952-ben kiadott angol színházi
évkönyvet, amely csak Hamlet-előadásokkal
foglalkozott; a könyvben nemcsak az angliai
Hamlet-előadások voltak láthatók. A könyv érde-
kessége, hogy jelenetenként, képekben illuszt-
rálta a díszletet, a szereplőket, más-más színhá-
zak produkciójában. Itt meggyőződhettem arról,
hogy a múlt, de a jelen nyugati színházkultúrája is
mit merészel tenni Shakespeare örökbecsű re-
mekművével. Hamlet frakkban, Hamlet civilben,
Hamlet egyenruhában, Hamlet félig civilben, fé-
lig kosztümben, Hamlet egy bárpult mellett ül
Opheliával és cocktailparti mellett mondja el szö-
vegét, hogy: Menj kolostorba! Íme, ez náluk a
történelmi hitelesség!

Ezt a példát csak azért hoztam fel, mert rá
akarok mutatni arra a tényre, hogy mennyire
megváltozott ami életünk, amikor nekünk, színé-
szeknek nem ezeket a borzalmakat kell közvetí-
tenünk, hanem az élet valóságából kiindulva, a
történelmi hűség pontos betartásával, az eszmei
mondanivaló igaz tolmácsolásával kell játsza-
nunk. Hogy idáig eljuthattunk, azt köszönhetjük
elődeinknek, azoknak a haladó, nagy színésze-
inknek, akik ösztönösen a realista színészet útjá-
ra léptek, és köszönhetjük végeredményben
Sztanyiszlavszkijnak, aki ezeket a realista taní-
tásokat rendszerbe foglalta, s ezzel olyan fegy-
vert adott kezünkbe, hogy a szocialista realiz-
mus módszerét a gyakorlatban elsajátítva,

maradandó művészi alakításokat nyújthassunk.
Mai szemináriumunk tárgya: „A színész mun-

kája szerepén." Itt nem érdektelen elindulni az el-
ső lépésnél, amikor a szereposztó a színész ke-
zébe adja a szerepet. Számtalan alkalmam volt
megfigyelni, hogy színészeink hogyan reagálják
le ezt a tényt. Talán ők maguk nemis tudják, hogy
miközben átveszik szerepüket, egész sor fizikai
cselekvést végeznek. Van, aki közömbösséget
mutat, nagy flegmával aláírja a szereposztó-
könyvet, holott tudom, hogy kíváncsiságában a
következő percekben már a színház Szabad
Nép felőli oldalán lázasan lapozza a szerepet.
Van olyan színész, aki nem tud uralkodni magán,
és az öröm pírja vagy a lehangoltság sápadtsága
ül az arcára. Ezt különösen a nőknél vettem ész-
re. Voltak olyanok, akik mennyiségi vizsgálatot
tartottak, és aszerint reagálták le a szereposztás
szerintük helyes vagy helytelen voltát.

Azért érdemes beszélni erről, mert vélemé-
nyem szerint sok esetben - és ez helytelen -
már itt eldőlt a feladathoz való hozzáállás kérdé-
se. Előre véleményt mondunk szerepekről, hol-
ott fogalmunk sincs még a szerepben rejtőző le-
hetőségekről. És ez hiba. Ez velem többször is
megtörtént. Egy példa: a Ljubov Jarovájában ját-

szottam. Mihelyt belenéztem a szerepembe, ezt
a három szót láttam benne: köszönöm, köszö-
nöm, köszönöm. Le voltam törve, és morogtam
magamban, hogy miért nem egy főiskolás
játssza el ezt a szerepet? Nem volt igazam, mert
ebből a három szóból a darab rendezője szerint
is egy ragyogó színfolt lett a darabban,
amelynek feszültsége harmincegynéhányszor
kicsalta Haán Palit pénztárosi kuckójából.
Szóval: soha ne ítéljünk előre, mert így
sohasem fogunk egy feladatot igazán
megoldani.

A színészt szerepének megalkotásánál több
veszély is fenyegeti. Beszélnem kell itt egy do-
logról, éspedig azért, mert én jó néhányszor be-
leestem ebbe a hibába. Ez a veszélyes hiba ab-
ban áll, hogy a színész mára darab kezdeti pró-
báira kész figurával jön. Ez nagy veszélyeket rejt
magában, és teljesen ellentmond Sztanyisz-
lavszkijnak. A korán megalkotott figurába rend-
szerint a színész belecsontosodik, nem lesz haj-
lékony a darab további próbái során. Köti őt a fi-
gura. Olyan ez, mintha a színészt belefektetnénk
egy gipszágyba. Persze, hogy nehezen tud mo-
zogni. Előbb le kell verni a gipszet, hogy járni tud-
jon. Sok-sok minden történik addig, amíg elju-
tunk odáig, hogy a végleges, a kész figurát meg-
alkossuk. Vagyis - itt végre rátérhetek a vezér-
kérdésre - hogyan munkálkodik a színész a

szerepén? Addig, amíg a Sztanyiszlavszkij-
rendszer nem vált ismertté, ezen a téren teljesen
anarchikus állapotok uralkodtak. Ezt úgy értem,
hogy mindenki a maga módján, ki több, ki keve-
sebb tehetséggel alkotta meg szerepét, nem tu-
lajdonítva nagy figyelmet a darab fő cselekmé-
nyének, eszmei mondanivalójának. A helytelen
színpadi közérzet lehetetlenné tette, hogy a szí-
nész helyesen cselekedjék pszichológiailag és
fizikailag. A rendezők rendszerint csak a fősze-
repeken dolgoztak, a mellékszerepek elsikkad-
tak, érvényesült az öncélú szín játszás, amelynek
maradványai még ma is fellelhetők színházunk-
ban. A takarás ürügye alatt színészeket hátra
rendeztek, holott éppen a darab cselekménye kí-
vánta volna meg, hogy a mellékalak éppen ott, a
középpontban legyen. Emlékszem még olyan
próbára is, amikor úgy álltunk a színpadon, mint
a vadlibák, amikor elhúznak valamerre V-alak-
ban stb., stb. Most azonban, amikor ilyen mankót
kaptunk Sztanyiszlavszkijtól, ezeket a régi rossz,
múltbeli hagyományokat bátran sutba vághat-
juk, és ráléphetünk arra az útra, amely fárasz-
tóbb ugyan, de megéri a fáradságot, mert az al-
kotás öröme tölti el a színészt akkor, amikor elér-
te a maga elé kitűzött célt.

Hogy visszatérjek arra, hogy mi minden törté-
nik addig, amíg elérjük a kész figurát, úgy érzem,
nem mondok butaságot azzal, hogy ezt nem le-
het egy sablonba erőszakolni, mert színésze vá-
logatja, hogy melyik úton próbálja megközelíteni
a figurát. Sztanyiszlavszkij sem közöl erre recep-
tet. Több éves színészi gyakorlat után állíthatom:
csak az utóbbi időben jutottam el addig, hogy
gondolkozzam azon, hogy egy figura megalkotá-
sánál milyen sok szempontot kell figyelembe
venni. Veszem például a legutolsó figurámat, a
Lázárt a Karnyónéban. Idegenkedtem a feladat-
tól, őszintén megvallom. Szóval a hozzáállásom
a munkához nem volt valami lelkes. Valahogy
úgy van a színész, mikor szerepet kap, rögtön
működni kezd a fantáziája a figurát illetően.
Azén agyamban is több figuraféleség ötlött fel,
de ezeket mind elhessegettem. Most utólag
megvallom, az először elképzelt figurák
egyikéhez sem hasonlított ez a végső. Az első
próbák azzal teltek el, hogy tisztáztuk, ki ez az
ember, milyen a viszonya Karnyónéval,
Samukával, Lipitlottyal, Tipp-toppal szemben,
milyen társadalmi osztályba tartozik, szereti-e a
szakmáját, miért félti az üzletet, mi ennek az
embernek a gyengéje, tudatosan terjeszti-e a
rémhíreket, vagy csak azért, hogy
tudálékosságát mutogassa stb., stb. Számtalan
kérdés merült még fel, amit tisztázni kell már a
rendelkező próbán. Ezek tisztázása
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után már volt némi képem arról az emberről,
akit megformálok. Jártam-keltem a színpadon,
nem csináltam semmit. Kerestem, kutattam,
gondolkodtam. Úgy kezdődik a darab, hogy
Lázár kinyitja a boltot. Egészen egyszerű kis
tény ez, de nézzük meg, mi van mögötte? Azt
csinálom, hogy kijövök a kuckómból és
kinyitom az ajtót. Ez rendben van. De ez még
nem mutat semmit. El kell döntenem, hogy
milyen lelkiállapotban vagyok akkor. Jól
aludtam, álmatlan volt az éj-szakám, jobb vagy
bal lábbal keltem fel. Ezt el kellett dönteni
éspedig abból kiindulva, hogy az üzlet
gyalázatosan megy, a csőd szélén áll, tehát én
nem lehetek jókedvű, hiszen nem valószínű az
életben sem, hogy ha egy kereskedő a csőd
szélén áll, táncolva nyitja a boltajtót. Tehát
leszögezhető, hogy ilyen lelkiállapotban kell
indítanom a darabot. Mi következik ezután?
Samuka megijeszt. Mit csinálok én ilyenkor?
Jól szájon vágom. Próbáltam kergetni,
ráordítani. Tehát cselekedtem. Most meg kellett
állapítanom azt, hogy ebben az esetben hogy
cselekedne ő, Lázár. Semmi esetre sem or-
dítana, mert lejönne Karnyóné, akitől mégis
tart, mert kenyéradója. Szeretné pofonverni
Samut, de nem teszi, mert nincs rémesebb,
mint végighallgatni, ha egy hülye gyerek sírva
panaszkodik, valamint az első okból is. Ezt
sem teszi. Mit tehet? Visszafojtja indulatait,
inkább belemerül munkájába, nehogy elfogja a
kísértés. Íme, így indul a darab.

Alig telt el a függöny felmenetele óta egy
perc, és íme, már hány fizikai cselekvés történt.
A belső pszichológiai cselekvés, az el-
keseredés egy olyan fizikai cselekvést váltott
ki, amely megmutatkozott az üzletnyitás
módjában, vagy az üzlet felseprésében; a
Samu iránti düh is kivált egy fizikai cselekvést,
akkor, amikor meg akarja verni, de nem meri. A
helyes cselekvés feltétlenül helyes érzést kelt
életre. Ezen az úton kell az-után továbbhaladni,
hogy elérje az ember azt az alkotófolyamatot,
amelyet Sztanyiszlavszkij átalakulásnak nevez.

GELLÉRT ENDRE Kedves Elvtársak! Azt
hiszem, még három óra hosszat is együtt
tudnánk lenni. Bizonyára lesz még alkalom,
hogy ezekről a kérdésekről beszélgessünk.

Nagyon köszönöm a részvételeket, és
köszönöm a hozzászólásokat. Köszönöm azt,
hogy ilyen alaposan foglalkoztat benneteket a
művészet."

1
annak kérdések, amelyek értelmetlenek.
„Jelent-e valamit Sztanyiszlavszkij az új
színház számára?" Nem tudom. Van-
nak új dolgok, amelyek olyanok, akár a
divat. És vannak új dolgok, melyek ősiek,
mint az élet forrása. Miért kérdezed,

jelent-e Sztanyiszlavszkij valamit az új színház
számára? Próbálj magad válaszolni
Sztanyiszlavszkijnak, s válaszod akkor nem
tudatlanságon fog alapulni, hanem a dolgok
gyakorlati ismeretén. Nyisd meg magad mint
létezést, s kiderül, vajon alkotó ember vagy-e
vagy sem. Ha igen - vala-miképpen túlhaladsz
rajta; ha nem - hűséges vagy hozzá, ám
meddő maradsz.

Nem szabad ilyen kérdéseket feltenni: „Vajon
fontos-e ma számunkra Sztanyiszlavszkij?" -
Ha számodra jelent valamit, ne kérdezd, miért.
Ne kérdezd, fontos-e mások vagy általában a
színház számára. „Vajon A színész munkája ak-
tuális könyv-e ma is?" Ez a kérdés ugyanazon
okból értelmetlen. Mit jelent a színészi munka
ma? A kérdésben benne van, hogy létezik, s
olyan, amilyen; és a dolgok természeténél fogva
a munka is más kell, hogy legyen, mint tegnap
volt. S mostanában a munkavajon mindenki szá-
mára ugyanaz? A te munkád létezik. Tehát rá-
kérdezhetsz: vajon lényeges-e ez a Sztanyisz-
lavszkij-könyv a munkádhoz. De ezt ne tőlem
kérdezd. Senki sem válaszolhat más helyett.
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Az e probléma körül tapasztalható félreértések
abból adódnak, hogy nagyon sok embernek ne-
héz technika és esztétika között különbséget
tenni. Tehát azt tartom, hogy a Sztanyiszlavsz-
kij-módszer az európai színház egyik legna-
gyobb ösztönzője volt, különösen a színészne-
velésben, de távol áll tőlem az esztétikája.
Sztanyiszlavszkij esztétikája korának,
országának, egyéniségének terméke. Mi
magunk is sajátos összegzői vagyunk
hagyományainknak és szükségleteinknek.
Olyan dolgok ezek, melyeket nem lehet egyik
helyről a másikra átültetni anélkül, hogy ne
merevednénk sztereotípiákba, sablonokba,
olyasvalamibe, ami már létrejötte pillanatában
is halott. Ez egyaránt vonatkozik Szta-
nyiszlavszkijra, ránk és mindenki másra.
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Szakmai vonatkozásban Sztanyiszlavszkij mód-
szerén nevelkedtem. Valamiképpen hittem a
profizmusban. Ma már nem hiszek. Kétféle spa-
nyolfal létezik, kétféle menekülés. Lehet a dilet-
tantizmusba menekülni, miközben azt
„szabadságnak" nevezzük. És lehet a
profizmusba, a technikába is. Mindkettő
bocsánatos bűn. Vala-mikor hittem a szakmai
tudásban. E téren Sztanyiszlavszkij a
példaképem volt. Pályám elején az ő
technikájából merítettem. Magatartása, amely
minden korszakában képessé tette a
megújhodásra, sajátos kiindulóponttá vált szá-
momra.

Sztanyiszlavszkij mindig úton volt. A szakma
kulcskérdéseit vetette fel. Ami a válaszokat illeti
- itt inkább Iátok különbséget kettőnk között. Ám
nagy tiszteletet érzek iránta. És gyakran gondo-
lok rá, amikor azt látom, hogyan lehet a dolgokat
összezavarni. A tanítványok... Azt hiszem, hogy
ez rám is vonatkozik.

Az igazi tanítványok sohasem tanítványok.
Sztanyiszlavszkij igazi tanítványa Mejerhold volt.
Aki nem alkalmazta skolasztikusan a rendszert.
Egyéni választ adott a kérdésekre. Inkább ve-
télytársa volt Stanyiszlavszkijnak és nem az a
fajta középszer, aki időnként felkiált, hogy nem
ért egyet mesterével. Volt meggyőződése, vál-
lalta önmagát. Meg is fizetett érte. Sztanyisz-
lavszkij igazi tanítványa volt Vahtangov is. Nem
szállt szembe Sztanyiszlavszkijjal. Amikor
azonban a saját gyakorlatában alkalmazta a
„szisztémát", ezt olyan egyénien tette,
színészeihez való viszonyát annyira
meghatározón (természetesen számított a kor
hatása, a végbemenő változások, az új
generáció világlátása is...), hogy előadásai
egészen mások lettek, mint
Sztanyiszlavszkijéi.

Sztanyiszlavszkij öreg bölcs volt. Tanítványai
közül leginkább Vahtangovot fogadta el. Amikor
a Turandot hercegnő bemutatóján sokan azt
hitték, hogy nem lesz hajlandó elismerni az
annyira más, tőle oly idegen előadást -
Sztanyiszlavszkij maradéktalanul igenlő
álláspontra helyezkedett. Tudta, hogy
Vahtangov ugyanazt tette, amit korábban ő
maga is tett: egyéni választ adott azokra a
kérdésekre, amelyeket a hivatása tett fel neki; a
kérdésekre, melyeket magának feltenni
merészelt, kikerülve a sablonokat, még
Sztanyiszlavszkij sablonjait is.

JERZY GROTOWSKI
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