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ztanyiszlavszkij-honosítás utolsó tetteként.) A
ésőbbiekben már csak egyetlen Sztanyisz-
avszkij-mű jelent meg legitim magyar kiadás-
an, az Életem a művészetben 1967-ben. Ez
lőtt a háttér előtt látszik igazán, hogy milyen so-
at tettek a színháztörténet egyik legnagyobb al-
otójának autentikus megismertetéséért bizo-
yos nem vagy csak korlátozottan nyilvános ter-

esztésű szakmai kiadványok: elsőként a Ma-
yar Színház- és Filmművészeti Szövetség jó-
oltából stencilről sokszorosított Othello-rende-
őpéldány (é. n.), majd a Színháztudományi
ntézet kiadásában megjelent Cselekvő
lemzés (1960), Az ismeretlen Sztanyiszlavszkij
1960), Új ösvényeken (1962). A magyar
ztanyiszlavszkij-bibliográfia látványosan
éldázza, hogy nálunk bizonyos felfogásoknak
em kanonizálása, sem elutasítása nem szokott
sszefüggni az eredeti nézetek és
ondolkodásmódok autentikus
egismertetésével és megismerésével.

Még a 70-es években az egykori Szovjetunió-
an megindult Sztanyiszlavszkij életművének és
zellemi hagyatékának dogmatizmustól mentes,
lfogulatlan felülvizsgálata, s ennek eredménye-
ént egyrészt kiváló könyvek és tanulmányok
zülettek, másrészt a rendezőpéldányok már
mlített, 1980-ban elkezdett rendszeres ki-
dásával és a jegyzetfüzetekből készült első -
étkötetes - válogatással (1986) megindult az
rásos életmű, hagyaték minden korábbinál telje-
ebb és szövegkritikai szempontból korrektebb
ublikálása - gerincét az Összegyűjtött művek
j, 1988 óta folyó, ezúttal kilenc kötetre tervezett
iadása alkotja.

Mindezeknek az új, de immár negyedszázada
almozódó eredményeknek semmiféle követ-
ezményük sincsen a magyar Sztanyiszlavszkij-
smeretre nézve. Nemhogy a szekunder iroda-
omból - a feltárt életműből sem szivárgott be
ozzánk úgyszólván semmi. Olyannyira nem,
ogy a hazai könyvtárakban még az új szövegki-
dások sem igen vannak meg - az erre
zakmailag hivatottakban sem. A rendezőpél-
ány-sorozatnak a Színházi Intézetben is csu-
án a legelső kötete található meg, az OSZK
özponti katalógusa a jegyzetfüzetekből készült
étkötetes válogatást egyáltalán nem, az új
sszkiadást pedig csupán egyetlen könyvtárban
artja számon - legalábbis az 1991-ben megje-
ent negyedik kötetig... A szovjet megszállás aló-

felszabadulásunk az 1989-es
endszerváltás-kor - jellemző módon - a
ulturális kapcsolatok felszámolásával, a
ultúrcikkimport megszüntetésével kezdődött. A
önyvrendelések, könyvelőjegyzések
eljesítetlenek maradtak, az orosz
önyvsorozatok megszakadtak. Hogy egy azóta
egjelent Sztanyiszlavszkij-kötet fellelhető-e

gyáltalán, s ha igen, akkor hol, hogy a sorozatok
iadása Oroszországban hol tart - ezeket az
lemi tényeket megtudni nálunk olyan felmérhe-

Mindenkinek az a szokása, hogy az eredményt
akarja eljátszani, az eredményre törekszik. A
többség rögtön az eredményt akarja, nem az
előzményt, amely az eredményhez vezet.

Tudni kell hallgatni. Hallgatni azt jelenti, hogy
fölfogom a kérdést. A kérdéstől függ a válasz, a
reagálás (vagy lehet egyszer s mindenkorra be-
állítani a reagálást).

Az én „rendszeremnek" mintegy az alkotás
kapujának kell lennie. De ahhoz külön érteni kell,
hogy ezt a kaput ne torlaszoljuk el, hanem tárjuk
ki magunk előtt.

A gondolatot tudni kell közvetlenül érezni (ele-
ven látás). Érzés és látás nélkül nem beszélhe-
tünk gondolatról. A gondolat nem fogható föl
tisztán gondolatként.

A (vizsgált) tárgyat gondolattal látni. Szemmel
elgondolni (a tárgyat).

A „rendszert" belsőleg kell elsajátítani: ma-
gunkba fogadni, elveszni benne, úgy a sajátunk-
ká tenni, mintha a tulajdon alkotásunk lenne, át-
venni a stílusát, a tartalmát.

A színésznek minden pillanatban rendelkeznie
kell valamilyen tárggyal, de ennek okvetlenül a
színpadon kell lennie, nem pedig a nézőtéren.

Mivel kerül szembe a színész, ha a saját mű-
vészetét vizsgálja? A lélekkel, a lelki élet mozga-
tóival - az aggyal, az akarattal és az emócióval.
Valamint: ezen lelki mozgatók ösztönzőjével,
azaz a képzelettel.

Hatni nem idegekkel kell az idegekre, hanem
lélekkel a lélekre.

A színész egyénisége, egyesítve a költő
egyéniségével, létrehozza a szerep magvát.

Az (iparos) színész szereti a saját nevetését,
rémületét (rémüldözését), könnyeit.

A főcselekvés - iránytű.

Ha megkeressük a szerző, valamint a színész
érzéseinek gyökereit és egyesítjük őket, azzal
létrehozzuk a (szerep) magvát.

A színész jobban szereti a saját érzéseit, mint
azt, ami életre hívta őket.

Nevetni minden cél nélkül - hisztéria.

A színképben hét alapszín van, a szabad
szemmel látható kombinációk száma mintegy
százötven. Alapérzés (ösztönös) van tizennégy.
És ugyan mennyi kombináció? A zenében hét
hang van - és ugyan mennyi kombináció?

Az indulat a gondolat előtt jár (ez rossz), a
gondolatot az indulat elé kell helyezni.

Minden művészetet mechanikus gyakorlás-
nak kell megelőznie.

A reprodukáló színészek nem kommunikál-
nak.

Megtanulni nézni és látni.

Az opera (a Bolsoj Tyeatr) elbűvöli és felemeli
a lelket a hallás (a fül) révén, bántja és lealacso-
nyítja a látás (a szem) révén.

Ma a Menedékhelyet játszottuk, és megértet-
tem, hogy a negyedik felvonás a koncentrálásé
(Lukából szerzett benyomás). Korábban a ne-

gyedik felvonásba bele volt szőve a mulatozás
ábrázolása. Csak ma értettem meg mindent
(attól, hogy otthon ellazítottam az izmaimat meg
az érzéseimet).

A színész a szerepben nyilvánul meg (az én-
je). A tudatalattija megnyilvánítása.

Mejerhold, Tajrov - szabók, akik új modelle-
ket varrnak manökenekre (színészekre) vagy
formátlan, tapasztalatlan, báli ruhát viselni nem
tudó kuncsaftokra (színészekre).

Kis és nagy igazság. Ha a nagy igazság meg-
ragadása nem megy, megragadhatjuk a kiseb-
bet, és néhány kisebb igazságtól eljuthatunk a
nagyhoz.

A doktorról szóló mese annak példázata, hogy
a rendszernek és a technikának van egy keskeny
határmezsgyéje, amely után kezdődik a tehet-
ség, az ihlet, az Isten. Egy orvos megtanulta, ho-
gyan kell feltámasztani a holtakat. Kísérlet a két,
bánattól sújtott szülő imádott gyermekével. A tu-

jegyzésekből K. Melik-Szaharov tette közzé
Sztanyiszlavszkij születésének centenáriuma
küszöbén a Tyeatr című moszkvai folyóirat
1962/12. számában. Ez legalább magyarországi
könyvtárban is megtalálható.

SZTANYISZLAVSZKIJ

tetlen nyomozómunkát, idő- és energiaráfordí-
tást igényel, hogy egyszerűbb kimenni Nyugatra
Sztanyiszlavszkijt tanulmányozni. Az Európához
való felzárkózás jegyében.

Az alábbi válogatást az 1919 és 1938 közti fel-
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domány segít: a halott kislány magához tér, felül
- majd holtan zuhan vissza.

- Én mindent megtettem, amit lehetett, és
amit tudtam. A többit már csak Isten teheti meg,
de ő nem akarta - mondta a doktor.

Miért van az, hogy a költők, festők, művészek
oly szórakozottak? Mert túlságosan el vannak
foglalva az alkotással.

A színésznek is alkotómunkája tárgyára kell
irányítania minden figyelmét, s nem szabad tö-
rődnie a nézővel.

A rendező. Miközben átállítják a díszletet, fan-
tasztikus lesz a hangulat, a világítás, a tárgyak
(véletlen) elhelyezkedése. Mindez pompás ötle-
teket ad.

Lükeházi maszkja öntudatlanul, véletlenül lett
meg, és aztán tudatosodott. Kosztyenyevvel
ugyanez, a karakterrel, a járással, a figura tikkjé-
vel. Stockmann meglett, aztán évek múlva tuda-
tosodott.'

Öntudatlanság. Leonyidov2 a Cseresznyés-
kert harmadik felvonásában fölveszi, aztán me-
gint ledobja a kulcsokat. De egyszer nem vette
föl, csak elkezdett beszélni, és közben dobta föl
és kapta el őket. Ez öntudatlanul történt, de olyan
hangulatba hozta őt, hogy mindent másképpen
- ragyogóan - játszott.

Maruszja A nagybácsi álmában úgy játszotta a
jelenetet Knyipperrel, hogy képszerűen föl
akarta idézni neki a múltat, ezzel földühíteni őt,
borsot törni az orra alá.3 Ebben nem volt elég
cselekvés, unalmas volt. Azt tanácsoltam neki,
hogyne a múlt, hanem a jövő felől játsszon, azaz
azért beszéljen a régi dolgokról, hogy ezzel cse-
lekvésre késztesse Knyippert a jövőben, hogy az
majd akarja elhódítani a grófot4 vetélytársnőjétől.
Ebben már sokkal több cselekvés volt, sokat se-
gített Maruszjának.

Természet. Mit csinálnak az orvosok, mi az
alapja a gyógyításnak. Segítik a természetet,
hogy reagáljon vagy megküzdjön a betegséggel.
Nekünk is ugyanezt kell csinálnunk... segíteni az
alkotó természetnek.

Vágányokat kell építeni, hogy a vonat menni
tudjon rajtuk, mi viszont vonatot építünk, és nem
törődünk a vágányokkal. (L. M. Leonyidov)

Üssünk rá jó erősen egy bottal a zongorára -
reflexként megzendülnek a húrjai. Ha a trombi-
tán megfújunk egy hangot, a zongorában is meg-
szólal ugyanaz a tonalitás. A fizikai feladatok
ugyanígy rezonálnak az affektív emlékezetben.

A jelenetbeállításnak színeket kell adnia, ki-
emelnie a részeket. Jelenetbeállításon a teljes
belső tartalmat kell érteni.

A Mirandolina a moszkvai Kis Színház 1924-es
előadásában. Ripafratta szerepét Sztanyiszlav-
szkij játszotta. (A képen középen)

Kellenek múzeumok, utazások, egyebek,
hogy állandóan élményekkel tápláljuk affektív
emlékezetünket.

Tempó-ritmus. Táncolnia a pránának5 kell,
nem a testnek - karoknak, lábaknak.
Pavlovánál6 a karok cselekednek, hatnak, nem
csak hadonásznak. Így van, táncolni a prána
belső vonala és tempó-ritmusa szerint kell.

A zseni - hosszan tartó türelem (azaz konok
kitartás) - mondta Buffon.

Ugyanazt az áriát többféle hangnemben és
harmonizációban is el lehet énekelni. Ugyanazt a
főcselekvést szintén végre lehet hajtani más-
más adott körülmények között is.

Repertoárok és színházak. Vannak, amelyek
modernséget tükröznek. Mások az általános
emberi értékeket (klasszikus repertoár). Az
utóbbiak nélkül az előbbi elsekélyesedik.

Opera. Ritmus-tempó. Együtt táncolni a ze-
nével - ez könnyű. De együtt járni, ülni, futni, sőt
haragudni, örülni, büszkének, szerénynek lenni
- ez az igazi megvalósítása a zenei
plaszticitás-nak és a plasztikus zenének.

Groteszk. A jó karikatúra mögött ott az eleven,
találó portré.

Rendező. Megmutatom a jelenetbe-állítást.
(Ez az első piszkozat. Le tudom írni.) Soha nem

sikerül azonnal. Rögtön kijavítom, amint meg-
néztem és meg tudom bírálni. Ez az önkritikából
és őnkügazitásból álló folyamata rendezői alko-
tómunka része. Ez kötelező. Az irodalmárnál
ugyanígy. Semmit sem lehet egyből megírni.
Holnap átolvassa az ember, amit ma megírt, így
lesz önmaga kritikusa. Csehov azt mondta: te-
gye félre, és egy év múlva olvassa el, mintha új,
ismeretlen darabot olvasna.

Itt a legvégső határidő. Most kell beszélni a
színházról vagy soha. A hagyományok pusztul-
nak. A film szorít.

Meglepően gyorsan csökkennek a nézők igé-
nyei a színházzal szemben. Most akármit
játsszon is a Művész Színház - minden színész
jó.

Először minden növendék a megjelenítéssel
próbálkozik, azaz el akar távolodni önmagától.
Pedig éppen fordítva, azzal kell kezdeni, hogy el-
juttassuk őket önmagukhoz.

Szilárd alapokat teremteni a további fejlődés-
hez. A művészetet kell megszeretni önmagunk-
ban, nem önmagunkat a művészetben. Nem azt
kell figyelni, hogy mennyit, hanem hogy milyen
minőséget hozunk létre. Nem a szerep nagysá-
ga, hanem a szerepben újonnan meghódított
mozzanatok igazolják a művész kínjait, a
számtalan áldozatot.

A mimikával kommunikálni. A mimika, a fizikai
feladathoz hasonlóan, reflexszerűen kiváltja az
átélést.

Ki kell tudni találni, hogy az adott körülmé-
nyeknek, a gondolatnak, az akarásnak, az ér-
zésnek mely vonala mentén halad a ritmus. A
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Beaumarchais: Figaro házassága, 1927 (ren-
dezte: Sztanyiszlavszkij)

Tannhäuserben például (zarándok) a ritmus
nem a melódia, hanem a kíséret vonala mentén
halad.

Nem az intonációt kell változtatni, hanem a lá-
tást. Ha az intonáció fölébe kerekedik a látásnak,
abból lesz a szóömléses beszéd.

Vannak, akik a zenei interpretátor feladatát a
másoló festőéhez hasonlítják. Ennek is, annak is
az a dolga, hogy reprodukáljon egy műalkotást,
anélkül hogy egy parányit is változtatna rajta, és
apró, eredeti részletekkel egészítené ki.

Egy zenemű fixálása, végső lekottázása más
dolog, mint az utolsó ecsetvonás egy festmé-
nyen. A zenében ez a munka nem tartozik a tulaj-
donképpeni alkotáshoz, hanem csupán eszköz,
melynek révén a jövőbeli interpretátor meg tudja
keresni a műben a szerző gondolatát és életre
tudja kelteni azt.

A színdarabot, akár a Moszkva-Szentpéter-
vár közötti utat, feloszthatjuk több részre, a leg-
nagyobb állomások szerint: Klin, Tver... Ljub. Ez
az expresszvonat. De van postavonat is, amely
megáll a kis állomásokon - Kuncevóban... Ha
tanulmányozni akarjuk a vidéket Moszkva és
Klin, Klin és Tver között, akkor hasznos, ha meg-

állunk ezeken a kis állomásokon és szemügyre
vesszük a környéket. Egyhelyütt erdőből van
sok, másutt mocsárból, a harmadik sík vidék, a
negyedik dimbes-dombos és így tovább. De
utazhatunk vegyes személy- és tehervonaton is,
és megállhatunk minden megállóhelyen, rende-
zőpályaudvaron és egyéb állomáson. Így még
jobban megismerjük a vidéket Moszkvától Klinig,
Klintől Tverig és így tovább.

De bérelhetünk különvonatot is a Moszkva-
Szentpétervárvonalra, amely nem áll meg sehol.
Ekkor nagy inercia jön létre - főcselekvés, nagy
sebesség. A különvonat a gazdagoknak való (a
Salvini7-féle géniuszoknak).

A gyors- vagy expresszvonat a tehetségek-
nek (nekünk).

Ami a postavonatot vagy a vegyes személy-
és tehervonatot illeti, az kell a kutatómunkához
(elemzés, mélyre ásás).

Untyilovszk.8 Elemzés. Megtalálnia fő felada-
tot, a főcselekvést, a részeket (feladatokat, lánc-
szemeket). Lehet, hogy ezek a részek mind em-
beriek, elevenek, a színész mégis csupa hamis,
halott jelzés... Az Untyilovszkban nemcsak
megtaláltuk a fő feladatot, hanem a szerző által
hagyott helyeken ki is egészítettük, ki is töltöttük.

Szóval megvan a fő feladat, a mag. A
színészek azonban nem vigyáztak rá, ők már
nyugodtak voltak, a magot nem öntözték, nem
nevelgették. El is sorvadt. Szegény rendező
kezdhet mindent elöl-ről. Újra művelheti,
dúsíthatja a talajt a színész lelkében (adott
körülmények). Újabb rendezői alkotás ugyanarra
a témára ott, a próbán.

Mire veti rá magát leghevesebben és
legkönnyebben a nézősereg? Arra, ami a
legszembetűnőbb, ami a legfeltűnőbb a
színpadon: először is a pompázatos díszletre és
jelmezre (díszlettervező, jelmeztervező), a
rendezés formailag különleges részleteire (a
rendező a tömegjelenetekben - statiszták), a
különleges, váratlan mozgásokra (színész,
táncos).

És ami nehéz, ami nem olyan szembeszökő
és feltűnő, vagyis a belső színpadi életre, az át-
élésre (színészek), arra nem is reagál annyira a
nézőtér. Ennek nagyon erősnek kell lennie. Csak
akkor lesz érzékelhető.

Shaw mondása: aki tudja, csinálja. Aki nem
tudja - tanítja.

Ha megtanultam úszni, akkor majd fürdöm. A
színész: ha megéreztem, akkor majd eljátszom.

Az aranykakas.9 Első felvonás. Szaltán cár
haragra gerjed, fölkapja a jogart, és dühösen
hadonászik vele, mint egy seprűvel. Mindenki
rémülten elbújik. Van, aki a palánk mögé. Két fia
a trón mögött almát eszik, beszélgetnek,
viháncol-nak. Legyet fogdosnak. Az erkélyről
belép a Csillagász. A kakas élő. Aranytollakba
öltöztetni. Anfisza lehúzza a cár csizmáját,
miközben az a tró-
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non ül. Az ágyon beöltöztetik Dodont. Az összes
bolond odamegy, meresztgetik fölfelé a szemü-
ket, bámulják a zsákot a kakassal. Bámulnak,
amikor a kakas énekel, a mimika örvendező-bo-
londos. Ütemesen vezényelnek a kakasnak.

Naturalizmus. Szamarin mondta
Sztrepetováról:10 „Igen, jól haldoklik. De a
kórházban még jobban csinálják."

A testkultúra néha árt a színésznek. Egy cirku-
szi Herkules vagy egy akrobata szép lehet trikó-
ban. De ha fölvesz egy frakkot - lakáj. Ugyanez
Lentovszkij11 esete a frakkal.

Ugyanez. Hogyan járnak a táncosok.

Mordkin12 mondja: mivel közvetítik érzéseiket
az emberek? A szemükkel és a szívükkel (mimi-
ka, szem, arc). A test többi része hallgat. A tánc
kifejezővé akarja tenni a testet, beszéltetni akar-
ja.

De... (mondom én) Mordkin nem beszélteti a
testét. Hanem játszatja, mutogatja magát, stili-
zált balettpózokban, amelyek csak jelzik az érzé-
seket.

Nekem arra van szükségem, hogy a test ne
jelzéseket közvetítsen, hanem magukat az érzé-
seket. Olyan érzékenynek kell lennie, minta ba-
rométernek, amely az érzések atmoszferikus
nyomásában bekövetkező legkisebb ingado-
zásra is reagál.

L. M. Leonyidov olvasta egy német újságban,
hogy?... tudós lefényképezi az emberek és az
állatok gondolatait és azok kialakulását. Sugár-
kibocsátás és -érzékelés.

A filmnél azt kiabálják: most legyen féltékeny
jobb felé!

Ahogy az életben is vannak emberek, akiknek
csak saját személyük fontos (egoisták), meg
akiknek mások (altruisták): a színházban is van-
nak színészek, akiknek a színpadon csak saját
maguk fontosak (magamutogatás), meg akiknek
mások (a partnerek).

A színésznek nemcsak kifejezőnek, hanem
magával ragadónak is kell lennie.

Iparosság. Kiszelevszkij,13 ha megkapta a
szerepét, mindig berakta a példányt a tükör mö-
gé. Egyszer, az egyik előadás végén azt mondja:
nahát, most hallom, hogy ez versben van írva?!

Tempó-ritmus. Beállítani a metronómot, rit-
musban és tempóban levetkőzni. A) Gyors met-
ronómtempó - belső tempó-ritmus. De a cse-
lekvések egészekben, felekben, negyedekben
stb. Fordítva. B) Lassú átéléstempó gyors cse-
lekvéstempó mellett (azaz egynyolcadban, egy-
tizenhatodban, egyharminckettedben). C) Vál-
tozékony tempó-ritmus (hol így, hol úgy).

A szerep (a figura) lelkének és belső lelki éle-
tének megteremtéséhez leginkább az affektív

emlékezetből meríthetünk anyagot. Minél gaz-
dagabb és sokrétűbb ez az anyag, annál jobb a
színésznek. Ezért állandóan gondoskodnunk
kell arról, hogy érzéseket tároló emlékezetünket
mindig újabb benyomásokkal és élményekkel
töltsük fel. És ezért kell a színművésznek tágíta-
nia a látókörét. Ehhez sokat kell tudnia, sokat kell
látnia, sokat kell tapasztalnia, meg kell figyelnie
mind a saját, mind a mások életét. A tudomá-
nyok, az olvasás, a sokrétű képzés, az ismere-

tek, az utazások, a múzeumok, az emberek
élet-körülményei, a lelki életük - a mindig új
benyomások, a friss élmények révén -- ezek
mind elő-segítik az affektív emlékezet
gazdagítását. (Scsepkin14 még a viccekre is
gondosan figyelt.)

Együttérzés és érzés. Az én példám. Megér-
kezem a barátomhoz, ő mint az őrült. Együttér-
zek vele. Átvisz a szomszéd szobába, ott a fele-
sége vérbe fagyva. Nő bennem az együttérzés.
A barátom ölte meg, mert énrám volt féltékeny. A
dráma részese vagyok, kezdek érezni.

Kommunista mondás: a lét határozza meg

Rajzok Sztanyiszlavszkij noteszeiből
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(nem a gondolkodást, hanem valami más szó
van itt). Az én rendszerem felel erre a mondásra,
ugyanis én az élettől, a gyakorlattól jutok el az
elméleti szabályokhoz.

Opera. Három művészet van benne - drámai,
zenei és vokális (nálunk - egy van). Ha kéz a
kézben járnak, az a mennyország. De ha ha-
ragban vannak egymással - az baj. Akkor a kar-
mester veszekszik a zeneszerzővel, és ketten
együtt az énekessel. A színész és az énekes
minduntalan összezavarodik - olykor fölülkere-
kedik a dráma, nézzük, hogy nem énekel, hanem
beszél. Elkezd énekelni, már nem játszik, hanem
ezzel meg azzal van elfoglalva - még rosszabb,
ugyanis a karmester meg a szerző kiabál vele,
hogy az egyik helyen egész helyett negyedet
énekelt, másutt a pianónál elkezdett rikoltozni, a
harmadiknál, ahol gyors van írva, csak nyújtot-
ta...

Végzetesnek azt nevezzük, amit még nem ér-
tünk.

A szokás és a természet alkalmazkodóképes-
sége. Megfájdult és mozogni kezdett a fogam.
Milyen bámulatosan gyorsan megszoktam, hogy
ügyesen úgy rágjak, hogy a fájós foghoz hozzá
se érjen semmi.

Delsarte15: „Soha ne adj mindent, amire ké-
pes vagy, mindig csak kevesebbet annál,
amennyit tudsz." Sok színművész többet akar
adni, mint amennyit tud, és ezzel gyengíti a
hatást. A kulminációs ponton nem az erőt
érzékeljük náluk, hanem azt, hogy már nem
bírják erővel.

Természet. Amikor a technika próbálkozik
olyasmivel, ami csakis a természet számára el-
érhető, akkora színész művészete szörnyen ne-
héznek, megerőltetőnek tűnik. Amikor ugyanazt a
dolgot mindenféle technika nélkül viszik véghez,
akkor az eredmény esetleges: vagy sikerül, vagy
nem. De ha megtanulják, hogyan kell a
pszichotechnika segítségével fölébreszteni és
működésbe hozni bizonyos központokat, ame-
lyek az egész természetet alkotó munkára ser-
kentik, és a természet a színész helyett is dolgoz-
ni kezd, akkor a színész művészetét nagyon is
könnyűnek látjuk, ugyanis minden magától jön
létre, majdhogynem a színész részvétele nélkül.

A balett nagy tanítómestere, Jean Noverre16

írja: „A jelzésszerű gesztus rossz, nevetséges;
az érzés és szenvedély szülte gesztus jó és kife-
jező. Az én felfogásom szerint a gesztus egy má-
sodik, természetadta szerve a beszédnek, de a
hangját csak akkor lehet hallani, ha a lélek rápa-
rancsol, hogy beszéljen."

Quintilianus17 mondásaiból. A fül - előszoba.
Ha a szavak történetesen összevissza lépnek be
oda, akkor aligha jutnak be a belső termekbe,
vagyis az észhez és a szívhez.

Nálunk a fiatalság túlságosan szereti a darab-
hoz adott „garnírungot", és kevéssé értékeli a
lényeget, a „húst", azt az étket, amelyet a darab
valójában kínál.

Opera. Egy ária elénekléséhez színész-éne-
kesnek kell lenni. Románcok énekléséhez meg
kamararepertoárhoz rendező-énekesnek.

Opera. Keresni a cselekvésszerűséget a ze-
nében. Enélkül nem lehet operát játszani.

Opera. Az előadás karmestere egyik lábával a
mérleg egyik serpenyőjében áll, a másikkal pe-
dig a másik serpenyőben. Neki kell gondoskod-
nia az egyensúlyról, hogy a két serpenyő egy
szintben legyen. Ha az egyik többet nyom (a ze-
nei), utána kell húznia a drámait (a rendező he-
lyett). Ha a dráma húzza le a sajátját, a zeneibe
kell még egy súlyt dobnia (kapellmeisteri minő-
ségében). Vannak esetek, amikor a zene domi-
nál. Ilyenkor vissza kell fogni a drámát (a vihar a
Sevillaiban vagy a Rigolettóban). És fordítva,
amikor a drámában van a lényeg - azt kell meg-
piszkálni kissé. Az a legborzalmasabb operai
karmester, aki belebújik a partitúrába, a színpad-
ra nem is néz, csak azért bökdös a pálcájával ar-
rafelé, hogy az énekeseknek jelezze a belépést.

James18 azt mondja: próbálják meg leírni az
érzést - a leírás fizikai cselekvésről és érzetről
fog szólni (félelem - remeg az ember térde).

A művészet abban a pillanatban kezdődik,
amikor folyamatos vonal jön létre. A melódiából
kiragadott hang, akkord még nem zene; a tánc-
ból kiragadott mozdulat nem tánc; a jelenet, a
mondat, az epizód vagy ezek egymásutánja
csak akkor válik színdarabbá, ha fölfűződnek a
főcselekvés fonalára.

James. Először cselekedni - aztán tudatosí-
tani és érezni. Összetalálkozom egy medvével -
először elfutok, aztán gondolkodom és lövök.

Ha azt mondják önöknek: szíveskedjenek ezt a
szerepet ekkorra és ekkora megtanulni és el-
játszani, az annyit tesz: szíveskedjenek ekkorra
és ekkora elvetélni. Ez nem organikus vagy ter-
mészetes munka, hanem erőszak. Nem művé-
szet, hanem iparosság.

Szamojlov azt mondta a fiatal Vera Micsurina-
Szamojlovának,19 amikor az először lépvén
nagyszínpadra, attól félve, hogy nem fogják hal-
lani, a kelleténél hangosabban szólalt meg: „Ne
a hangot erősítsd (elveszhet az igazság), beszélj
élesebben!"

A színészkedés és a színpadi hazugság év-
százada nem múlhatott el nyomtalanul, annál is
kevésbé, mert a ripacskodó színpadiasság a
maga közönségességével és közérthetőségé-
vel, mindig nagyon csábító és ragályos. A friss
nézőnek elég néhány színházi este, és már meg

van fertőzve, attól függetlenül, hogy a teátrális
színházi hazugság a színházzal való ismerkedés
első pillanatában megtéveszti és összezavarja.
Ez az oka annak, amiért én mindenkit, aki ilyen
vagy olyan kapcsolatban áll a színházzal, „kifica-
modottnak" tartok. Különösképpen az összes
színészt és színpadi szereplőt és kivétel nélkül
minden kritikust és színháztudort. Kivételek, mint
mindenütt, vannak. De rendkívül ritkák. Az vi-
szont, aki megérti ennek a hamis színházasdinak
a negatívumait, esküdt ellenségévé válik.

Fordította: Morcsányi Géza

JEGYZETEK

Lükeházi Moliére Dandin Györgyében a címszereplő apósa, Szta-
nyiszlavszkij 1888-ban játszotta: Kosztyenyev (helyesen: Rosztanyev)
Dosztojevszkij Sztyepancsikovo falu és lakói című elbeszéléséből való,
melynek színpadi változatában Sztanyiszlavszkij 1891-ben alakította a
figurát; Stockmann doktor Ibsen A nép ellensége című drámájának fő-
szereplő je, Sztanyiszlavszkij 1900-tól játszotta.
2 Leonyid Mironovics Leonyidov (1873-1941) 1904-ben játszotta
Csehov Cseresznyéskertjében Lopahint, aki a harmadik felvonás végén
azt a megdöbbentő bejelentést teszi, hogy ő vette meg a cseresz-
nyéskertet, mire Várja felháborodottan a földre dobja a birtok kulcsait.
3 Dosztojevszkij A nagybácsi álma című elbeszélésének dramatizálását
Nyemirovics-Dancsenko rendezte 1929-ben. Maruszja: Marija Petrovna
Lilina (1866-1943), Sztanyiszlavszkij felesége; Knyipper: Olga
Leonardovna Knyipper-Csehova (1868-1959).
4 Helyesen: herceget.
Prána: lehelet, lélegzet (hindu). Sztanyiszlavszkij a tízes években - 5
színészi pszichotechnika elméleti-pszichológiai megalapozása céljából
- behatóan foglalkozott a jógával.
6 Anna Pavlovna Pavlova (1881-1931) táncosnő, a klasszikus orosz balett
egyik legnagyobb - nemzetközileg is legismertebb és -elismertebb -
képviselő je.
7 Tommaso Salvini (1829-1915) olasz színész, oroszországi vendég-
játékán látott Othello-alakítása alapján Sztanyiszlavszkij legnagyobb
színész példaképe.
8 Leonyid Leonov Untyilovszk című darabja Sztanyiszlavszkij művé-
szeti vezetésével, Vaszilij Grigorjevics Szahnovszkij rendezésében ke-
rült színre 1928-ban a Művész Színházban.

9 Rimszkij-Korszakov operáját, Az aranykakast Sztanyiszlavszkij
1932-ben rendezte a Sztanyiszlavszkij Zenei Színházban fivérével,
Vlagyimir Szergejevics Alekszejevvel és V. F. Vinogradowal közösen. E
feljegyzésében összekeverte Rimszkij-Korszakov Az aranykakas és
Mese Szaltán cárról című operáját. Az aranykakasban a cár neve
helyesen: Dodon (mint másodszori említésekor), a kulcsárnőé:
Amelfa.
10 Ivan Vasziljevics Szamarin (1817-1885) színész és pedagógus; P. A.

Sztrepetova (1850-1903) színésznő.
11 Mihail Valentyinovics Lentovszkij (1843-1906) színész, színházi
vállalkozó.

Mihail Mihajlovics Mordkin (1880-1944) táncos, balettmester és pe-
dagógus, 1913-ban A képzelt beteg táncait koreografálta a Művész
Színházban. 1924-ben az Egyesült Államokba emigrált, s ott 1937-ben
saját balettszínházat alapított.
13 van Platonovics Kiszelevszkij (1839-1898) vidéki színész, átmenetileg
a pétervári Alekszandrinszkij és a moszkvai Kors Színház is szer-
ződtette.
14 Mihail Szemjonovics Scsepkin (1788-1863), a 19. század legendás
színésze, realisztikus irányban forradalmasította az orosz színjátszást.
15 François Delsarte (1811-1871) francia énektanár, Mejerholdra is nagy
befolyással volt.
16 Jean-Georges Noverre (1727-1810) francia táncos, koreográfus,
balettmester és balett-teoretikus, az európai táncművészet egyik leg-
nagyobb alakja. Filozófusok barátjaként a felvilágosodás esztétikájá-
nak jegyében újította meg a balettművészetet.
17 Marcus Fabius Quintilianus (35?-100?) római rétor, tanár. Legjelen-
tősebb műve, melynek halhatatlanságát is köszönheti, az Institutio ora-
toria, szónoklattan tizenkét könyvben.
18 William James (1842-1910) amerikai filozófus és pszichológus.
Legfontosabb művei: A pszichológia elvei (1890), A hit akarása (1897),
Pragmatizmus (1907).
19 Nyikolaj Vasziljevics Szamojlov (1838-1897) színész, a Szamojlov
színészdinasztia tagja; Vera Arkagyijevna Micsurina-Szamojlova
(1866-1948) színésznő, ugyanennek a dinasztiának a képviselője.


