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Kahane bécsi újságíró volt, és Berlinbe jött
szerencsét próbálni. A Café Monopolban, délutáni
törzsasztalunknál ismertük meg, és Reinhardtnak,
amikor az igazgatást átvette, első dolga volt
szerződtetni Arthur Kahanét dramaturg-nak.
Kahane okos és finom elme volt, a széles
könyökcsapásokkal közlekedő berlini Felix Hol-
laenderrel ellentétben lágyabb és halkabb bécsi
természet. Hollaender hangos volt, Kahane halk -
ez jellemzi a legtalálóbban a két ember különb-
ségét.

A színház tulajdonképpeni dramaturgja, Ka-
hane lelkiismeretesen elolvasott minden benyúj-
tott darabot. Emellett azonban még az igazgató-
sági titkár nehéz és hálátlan hivatalát is ellátta.
Ha Hollaender a sajtókapcsolatokat irányította,
úgy Kahane a színészekkel érintkezett. Reinhardt
kezdettől fogva arra törekedett, hogy falat építsen
maga köré, minden kellemetlen és végzetes
dolgot távol tartson magától, és másra hárítson.
Másra, azaz elsősorban Kahanéra. Ha egy szí-
nész békétlenkedett, mert nem kapott meg egy
szerepet, amelyre vágyott, vagy ha olyan szere-
pet kapott, amely nem felelt meg vagy méltatlan-
nak tűnt neki, akkor Kahanéhoz szaladt, s Kahane
nyugodtan és csöndben meghallgatott minden
panaszt, minden sérelmet, minden átkot és szit-
kot. Milyen gyakran képes rá ez a csendes és
okos ember, hogy nyugodt vitában elsimítsa a
felindulás hullámait! Másrészt gyakran magához
kellett kéretnie színészeket, hogy valami kelle-
metlent mondjon nekik. Ezért nem kedvelték túl-
ságosan a színészek. Újra meg újra bosszankod-
tam a megbecsülés hiánya és a tiszteletlenség
fölött, amit oly sok színész, aki képtelen volt
felismerni ennek az embernek az értékét, Arthur
Kahane iránt tanúsított. En személy szerint nagy-
ra becsültem, szinte azt mondhatnám: szerettem.
Ha a próba időt hagyott rá, óraszámra elültem kis
irodájában, és beszélgettünk. Néhány ilyen
beszélgetést újságcikkekben írásba foglalt, és
Beszélgetések egy színésszel címmel megje-
lentetett a Berliner Tageblattban. Az volta szoká-
sa, hogy egy naplóban, amelyet a keze ügyében
tartott, írásban rögzített minden beszélgetést,
melyet az irodájában folytatott, még ha a legba-
nálisabb dologról szólt is. Ő lett volna az egyetlen
ember, aki meg tudta volna írni a Reinhardt-éra
harmincéves történetét, de 1933-ban bekövetke-
zett halála sajnos megakadályozta ebben."
(Kahane valójában 1932. október 7-én hunyt el.)

Arthur Kahane nemcsak írt lapokba, hanem ki
is adott kettőt (Blätter des deutschen Theaters,
Das junge Deutschland). S nemcsak lapokba írt,
hanem könyveket is publikált: A színész (regény,
1925); A dramaturg naplója (esszék, 1928); A
Thimigek, a színház: egy család sorsa (1930).

Az alábbi két esszé A dramaturg naplója című
kötetből való.

ARTHUR KAHANE

A SZÍNÉSZNŐ
Ebben rejlik a művészet különössége: a

színésznő azáltal válik neme reprezentánsává,
hogy nemén belül a maga sajátos női típusát
ábrázolja.

S azért válik azzá, mert minden színésznőben
lényegileg van jelen a nő, és minden nőben lé-
nyegileg a színésznő.

Színésznőnek nevezni minden nőt banalitás,
ha színészeten a szépítkezés, az átalakulás, a
színlelés, a hazugság kis műfogásait értjük. Ba-
nalitás, mert az állítás csaknem oly sűrűn
ismétlődik, minta késztetés, amely kiváltja: azaz
igen gyakran. Elismerem, ezek a műfogások lé-
teznek. Gyakorolják őket, méghozzá nagy virtuo-
zitással; a potenciális hajlam a paradicsomi idők
óta ott rejlik minden nőben, a legjobbakban, a
legtisztességesebbekben is. Sőt e kis fogások
olykor roppant bájosak és mulatságosak is lehet-
nek, jóllehet inkább a megfigyelő, semmint a
szenvedő áldozat számára. Mindazonáltal a kér-
désnek csupán a privát vetületéhez tartoznak. A
nőben rejlő színésznő túllép a - rosszaló értelem-
ben vett - komédiásnőn; alkata legmélyén gyö-
kerezik a késztetés, hogy feltárja, kiteljesítse és
tökéletes formában ábrázolja a maga nőiségének
sajátos típusát. Honnan ez a késztetés? Onnan,
hogy nő. Női okokból. (Cherchez I'homme.)
Csakhogy ez nem mindig sikerül. Ilyenkor a
színésznő segít a nőnek-és önmagának. Azáltal,
hogy a színpadon a maguk végleges formájában
rögzíti önnön női típusa sajátszerűségeit. Ezáltal
(gyakran anélkül, hogy a mikéntjét észrevennék)
a többi nő szeme is kinyílik, felismerik és el merik
fogadni saját lényüket, és tetejébe a módszer női
technikáját is elsajátítják.

Minden színésznő, a legszerényebb is, kifejez
bizonyos sajátos női típust. Tehetség, rang, hatás
dolgában persze vannak különbségek. Az érték-
mérő a típus sajátos sajátszerűsége, sajátos
szépsége, sajátos világossága. Es nagy ritkán
akadnak színésznők, akik önmagukból alkotó
módon megteremtik a nőiségnek egy merőben új
típusát, amelyet aztán a többiek átvesznek,
érzékeinek, utánoznak, és amely egy adott kor-
szak női létét egyszeriben új arculattal és új sors-
sal ruházza fel.

Ez tehát szerintem a különbség a színész és a
színésznő művészete között: a férfi saját termé-
szetének sajátszerűségét, a nő viszont nőiessége
sajátszerűségét akarja kifejezni; a férfi a maga
természetének sajátszerűségét a színművészet

Vajon szavakba foglalható-e a lényege
ennek a mesterségnek?
Mesterség-e egyáltalán, mini a többi -
egy-e a többiek között? Mesterség,
amelyet belső késztetésre, esetleg önként, sza-
badon avagy anyagi szükségtől szor.ngafva vá-
laszt az ember, kitanulja, mással csrréli fel, ab-
bahagyja, elfelejti? Mesterség, am lyben sza-
badnapok is vannak? Amelyet gya orlása után
úgy mos le magáról az ember, min' a sminket,
amelyet lerak a parókával és a jelm;zzel együtt,
hogy utána ismét belebújjon a mag., igazi, nor-
mális, polgári, magánjellegű bőrébe

Ugyanolyan-e a színésznő mestersége, minta
színészé? Némelyeknek művészet, sokaknak ke-
nyérkereset, némelyeknek egyedüli, állalt szük-
ségszerűség, sokaknak egy lehetőség a sok kö-
zül, először csábító kísértés, később elkényelme-
sedés és változtatásra való képtelenség, néme-
lyeknek páratlan gyönyörűség, amelybe olykor
páratlan gyötrelem vegyül, sokaknak penzum,
amelyet belső elkötelezettség nélkül tudnak le,
mintha harisnyát kötnének, vagy egyéb közöm-
bös foglalatosságot űznének? Magának a játék-
nak az élvezete, legyen bár szó a' alakváltás
élményéről, önmaga legbelső lényege megérzé-
sének és érzékeltetésének, kimondásának, sza-
vakban és formákban való objektiválásának kész-
tetéséről, olyasformán, ahogy a muzsikus han-
gokban, a festő színekben objektiválja és fejezi ki
magát? Avagy a színésznő művészete, noha
anyagában és technikájában azonos, emberi
gyökereit tekintve úgy különbözik-e f é r f i
kollégájáétól, mint hegedülés a
rézkarckésztéstől?

Igen: egyáltalán összevethető-e színésznő
mestersége más mesterséggel vagy bármi más-
sal? Nem egyedülálló-e minden vonatkozásban?
A saját életéhez való viszonyban? A világnak
őhozzá való viszonyában? A művészi és az em-
beri élet viszonyában? Létezik-e míg egy mes-
terség, még egy művészet, amelyben a művészi
elem annyit és oly közvetlen módon árulna el az
emberi élményről, amelyben a művészi elem oly
gyakran szorítja ki vagy pótolja az emberit? A
színésznőben oly erős a nő, hogy a határok jó-
formán elmosódnak. Hogy miért? Mert a nőkben
oly erős a színésznő.

Hol van még egy mesterség, amely ilyen
fokon reprezentálna egy egész nemet?
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formanyelvén, s mivel természete az ő számára
magától értetődő, a kifejezést kell kicsikarnia
művészete anyagából - ezért válik számára
elsőrendűvé a saját színészi művészete problé-
májával való birkózás. A nő számára viszont a
színészet a magától értetődő, mivel ott rejlik
természetében, és ezért feladatának lényege
nőiségének sajátos anyaga lesz. Ő nem általában
a művészettel küszködik (a nő számára alapjában
véve minden általánosság közömbös), legföljebb
a szerep sajátszerűségéért harcol (és különös
buzgalommal magáért az éppen esedékes szere-
pért): könnyen birkózik meg minden technikai
vonatkozással, és könnyen is veszi őket (amivel
korántsem arra célzunk, hogy munkája ne volna
éppoly komoly és lelkiismeretes, mint a férfié -
csak éppen másmilyen).

A női ábrázolóművészet valamennyi problé-
mája, a formaiak is, a női sorsból erednek. A
színésznő semmi olyat nem tud átélni, ami azon-
nal ne csapódna le nyílvánvalóan és jól láthatóan
a színpadon és a saját játékában: szüzességét és
annak elvesztését; erényét és kalandvágyát; fia-
talságát és öregedését; boldogságát és szenve-
dését. Minden megjelenik, elárulja magát, leol-
vasható az arcáról, a játékából, ezernyi, örökkön
változó formában: ellentét és ellentmondás ré-
vén, elfojtásban és kitörésben. Számára a játék
szelep, amelyen át napfényre juthatnak és
kitombolhatják magukat a beteljesületlen
vágyak, a korlátok közé szorított szenvedélyek;
tükre a be-teljesült boldogságnak, árulója
minden csalódásnak. A színpad könyörtelenül
leleplez; és mi-nél jobb, minél jelentékenyebb a
művésznő, annál több a lelepleznivaló. Élete
pőrén fejlik ki mindenki előtt. A színésznőnél
sors és szerep

Gertrud Hesterberg (Chimene) és Alexander
Moissi (Tirsis) a Deutsches Theater Dandin
Győrgyében (1912)

egyesül azzá, aminek megformálására rendelte-
tett: nőiségének világos kifejezésévé. Ő az egyet-
len, akinek nem szabad elválasztania magánéle-
tét mestersége gyakorlásától - magánélete
ugyanis nincs. Az élete a közönségé, tehát min-
denkié. Amit napközben vagy éjszaka megél, az
esténként a színpadra kerül, és mindenki meg-
kaphatja belőle a maga részét, legalábbis a vá-
gyak szintjén. Hát elválaszthatóak-e egymástól
ezek a dolgok? Szerethet-e másként az ember,
mint ahogy szeret? Ki lehet-e fejezni ugyanazon
a napon más, új, önkényesen kitalált formákban
azt, amiben az ember legvalódibb lénye a legköz-
vetlenebb, a legöntudatlanabb, a legspontánabb
módon nyilatkozik meg? Es ha mégis lehetséges
volna, nem éppen ez bizonyítaná-e a legékeseb-
ben, a legcsalhatatlanabbul, hogy a kettő együtt
nem megy, hogy a színésznő sem szeretni nem
tud, sem megformálni nem képes szerelmét?

Márpedig a szerelem, szerepkörétől függetle-
nül, a színésznő egyetlen feladata, művészetének
egyetlen forrása és kizárólagos tartalma.

Ezért nem a közönség alantas ösztöneire spe-
kulál durván az, aki azt követeli, hogy a színpadon
szép embereket lásson. Es ezért jelent a szí-
nésznőnek a maga testi szépsége többet, mint
pusztán sekélyes női hiúságának kielégítését. A
testi szépségnek művészi funkciója van, hozzá-
tartozik (nem jelentéktelen mértékben) tehetsé-
géhez, része annak, éppúgy, minta szép beszéd, a
kifejező mimika, az őszinte érzés. Szépségének
technikai segédeszközei egyenrangúan fontos
részei színészi technikájának. A mesterségét vir-
tuóz módon birtokló színésznő művészetének e
területén is virtuóz módon otthonos. És mert női
sorsát szépsége, művészi sorsát pedig női sorsa
határozza meg, a fogalom jelentősége szétfeszíti a
testiség határait: a szépség lelki és szellemi
minőséggé, lelki és szellemi élménnyé lényegül.
Vannak természetesen zseniális kivételek is,
akiknél a szépséget a szellemi energia, az alkat
mélysége és parancsoló erejű igazsága, a szen-
vedély irtózatos ereje pótolja; a szépséghez való,
meglehet, fájdalmas viszony azonban még náluk is
része sorsuknak, egyik forrása művészetüknek.

Igy válik érthetővé, miért van a színésznő
életében oly kivételes, férfiak számára alig felfog-
ható fontossága a jelmeznek. A mi szemünkben
a női kosztüm női hiúság kérdése, a társadalmi
presztízs becsvágyának kifejezése, a tetszeni vá-
gyás eszköze, avagy fegyver, amelynek segít-
ségével ki lehet ütni, túl lehet ragyogni a ve-
télytársnőt. A nő számára több ennél. A kosztüm
éppúgy tartozik hozzá, minta bőre, a mosolya, a
hangszíne. A kosztüm tulajdonság; lényének egy
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észe, amelyen át közvetlenül, személyes jelleg-
el fejezheti ki sajátos nőiségét, és amelynek
áltoztatása révén tetejébe újabb és újabb meg-

epetések kimeríthetetlen bőségét éli meg, újabb
s újabb felfedezéseket tesz önmagával kapcso-

atban. Már-már úgy tetszik, mintha a jelmez is
letének egyik erotikus funkciója volna, amely
zámára nem csupán hatása miatt, hanem öncél-
ént is szükséges. Ennélfogva a színésznő ese-
ében is immanens része művészetének, s arra
ppoly jellemző, mint minden egyéb, amit a
őiség kifürkészhetetlen arzenáljából merít.

Es jaj, ha ez az arzenál kimerül! Az a színésznő,
ki az életben elveszti hatását, többé a színpadon
em hat. Ő is tudja, hogy ha már nem érik
lmények, a művészetének is bealkonyult.

Es éppígy tudja azt is, hogy ha nem játszik
öbbé, akkor élményei sem lesznek. Vajon a kétfajta
emondás közül melyik a szomorúbb a számára?
zt hiszem, semmilyen mesterségben nem szen-
ednek az emberek oly mérhetetlenül a kényszerű
étlenségtől, ahogyan a színésznő szenved.

Es ezért kevés nőnek esik oly nehezére a
iatalságtól való búcsú, minta színésznőnek. Bár
evesen vannak az olyanok is, akik úgy felmagasz-
osulnának, ha sikerül méltósággal elbúcsúzniok.
ppen a legjobbak és legbájosabbak értik a módját,
ogy a művészetben is, az életben is miként vált-
anak át kecsesen az idősebb szerepkörre. Mit is
esztenének ezáltal? Hiszen a szerelem soha
em szűnik meg.

elenet Max Reinhardt Sok hűhó
emmiértrendezéséből (1912)

Egyebekben a színésznőknél mindazon sajátos-
ságok és játékmódok megtalálhatók, amelyek
férfi kollégáikat jellemzik. Éppúgy lehetnek szor-
galmasak vagy lusták (sőt inkább szorgalmasab-
bak), éppoly becsvágyóak (sőt többnyire még
becsvágyóbbak), mesterségüket ép oly komo-
lyan vagy éppúgy félvállról veszik.

A hivatali életben és üzleti tárgyalásokon épp-
oly könnyen vagy nehezen kezelhetők (néha
könnyebben, mert könnyebben befolyásolhatók,
néha nehezebben, mert gondolkodásuk kevésbé
logikus); és éppoly szeszélyesek. (Megengedem,
egy kicsit azért mégis szeszélyesebbek.) Éppoly
hiúk, mint mindenki más. (Megengedem, egy
parányival azért mégis hiúbbak.) Általában véve
a legjobb, a legáldozatkészebb kollégák. Mármint
ha éppen nem vetélytársnőről van szó, mert
akkor persze... nos, akkor jóformán -regényesen
hihetetlen virtuozitásig fejlesztik az intrika művé-

Ilandóan színészek közt élni
gondolaínak is elviselhetetlen. De hol
vannak azok az emberek, akik közt
mindig öröm lenne élni? Akkor már

inkább jöjjenek a színészek. Még színészek is
létezne , akik képesek rá, hogy örökké csak
színészek között élje-nek. Őket lehet a
legkevésbé megérti ni. A színészeknek több a
hibájuk, mint az összes többi embernek. Csak
éppen azokat a hibákat, amelyeket a többieknél
nem bírunk elviselni, a színész-ben
megszeretjük.

szetét. Nem szeretik, ha valaki tönkreteszi a po-
énjaikat. Ettől bizony nem lesznek szeretetre
méltóbbak. Igaz, a férfi kollégáik sem. Eltekintve
természetesen a komikusoktól. Az életben, a
színpadon kívüli napi érintkezésben elragadóak
lehetnek. Nem is tudnának másmilyenek lenni.

Megvannak bennük mindazok a nőcske-tulaj-
donságok és játékkészségek, amelyek polgári
státusú nővéreikre is jellemzőek, csak mindig
egy árnyalattal kecsesebb, szellemesebb, eleve-
nebb, szórakoztatóbb, nőiesebb, szenvedélye-
sebb, gátlástalanabb, hazugabb és voltaképpen
mégis őszintébb, alapjában igazabb formában,
mint a többieknél. Sok a csodálójuk, és sok a
szidalmazójuk; mind a divatban, mind a szerelem-
ben, bevallva vagy bevallatlan, hangadók és irígyelt
példaképek a többi nő számára. Aki szereti a női
nemet, annak a színésznőket is szeretnie kell.
Ami-ben voltaképp régen sem volt, most sincs
hiány.

Minden ember hiú. Még a színészek is. Csak-
hogy a hiúsághoz is érteni kell, és a színészek
értenek hozzá. A hiú színész con amore hiú, és
el is tudja játszani. Ezért tartják a színészeket
hiúbbnak, mint a többi embert, holott csak vilá-
gosabban és hatásosabban hiúk, mint a hiúság
dilettánsai.

A színészeket azzal vádolják, hogy a nap mint
nap való színlelésben elvesztik saját lényüket.
Kevés embert ismertem, akik oly izgatottan és
aggodalmasan keresnék saját lényüket, mint a

Á

A SZÍNÉSZEK ÉS A TÖBBIEK
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része, amelyen át közvetlenül, személyes jelleg-
gel fejezheti ki sajátos nőiségét, és amelynek
változtatása révén tetejébe újabb és újabb meg-
lepetések kimeríthetetlen bőségét éli meg, újabb
és újabb felfedezéseket tesz önmagával kapcso-
latban. Már-már úgy tetszik, mintha a jelmez is
életének egyik erotikus funkciója volna, amely
számára nem csupán hatása miatt, hanem öncél-
ként is szükséges. Ennélfogva a színésznő ese-
tében is immanens része művészetének, s arra
éppoly jellemző, mint minden egyéb, amit a
nőiség kifürkészhetetlen arzenáljából merít.

Es jaj, ha ez az arzenál kimerül! Az a színésznő,
aki az életben elveszti hatását, többé a színpadon
sem hat. Ő is tudja, hogy ha már nem érik
élmények, a művészetének is bealkonyult.

Es éppígy tudja azt is, hogy ha nem játszik
többé, akkor élményei sem lesznek. Vajon a kétfajta
lemondás közül melyik a szomorúbb a számára?
Azt hiszem, semmilyen mesterségben nem szen-
vednek az emberek oly mérhetetlenül a kényszerű
tétlenségtől, ahogyan a színésznő szenved.

Es ezért kevés nőnek esik oly nehezére a
fiatalságtól való búcsú, minta színésznőnek. Bár
kevesen vannak az olyanok is, akik úgy felmagasz-
tosulnának, ha sikerül méltósággal elbúcsúzniok.
Éppen a legjobbak és legbájosabbak értik a módját,
hogy a művészetben is, az életben is miként vált-
sanak át kecsesen az idősebb szerepkörre. Mit is
vesztenének ezáltal? Hiszen a szerelem soha
nem szűnik meg.

Jelenet Max Reinhardt Sok hűhó
semmiértrendezéséből (1912)

Egyebekben a színésznőknél mindazon sajátos-
ságok és játékmódok megtalálhatók, amelyek
férfi kollégáikat jellemzik. Éppúgy lehetnek szor-
galmasak vagy lusták (sőt inkább szorgalmasab-
bak), éppoly becsvágyóak (sőt többnyire még
becsvágyóbbak), mesterségüket ép oly komo-
lyan vagy éppúgy félvállról veszik.

A hivatali életben és üzleti tárgyalásokon épp-
oly könnyen vagy nehezen kezelhetők (néha
könnyebben, mert könnyebben befolyásolhatók,
néha nehezebben, mert gondolkodásuk kevésbé
logikus); és éppoly szeszélyesek. (Megengedem,
egy kicsit azért mégis szeszélyesebbek.) Éppoly
hiúk, mint mindenki más. (Megengedem, egy
parányival azért mégis hiúbbak.) Általában véve
a legjobb, a legáldozatkészebb kollégák. Mármint
ha éppen nem vetélytársnőről van szó, mert
akkor persze... nos, akkor jóformán -regényesen
hihetetlen virtuozitásig fejlesztik az intrika művé-

Ilandóan színészek közt élni
gondolaínak is elviselhetetlen. De hol
vannak azok az emberek, akik közt
mindig öröm lenne élni? Akkor már

inkább jöjjenek a színészek. Még színészek is
létezne , akik képesek rá, hogy örökké csak
színészek között élje-nek. Őket lehet a
legkevésbé megérti ni. A színészeknek több a
hibájuk, mint az összes többi embernek. Csak
éppen azokat a hibákat, amelyeket a többieknél
nem bírunk elviselni, a színész-ben
megszeretjük.

szetét. Nem szeretik, ha valaki tönkreteszi a po-
énjaikat. Ettől bizony nem lesznek szeretetre
méltóbbak. Igaz, a férfi kollégáik sem. Eltekintve
természetesen a komikusoktól. Az életben, a
színpadon kívüli napi érintkezésben elragadóak
lehetnek. Nem is tudnának másmilyenek lenni.

Megvannak bennük mindazok a nőcske-tulaj-
donságok és játékkészségek, amelyek polgári
státusú nővéreikre is jellemzőek, csak mindig
egy árnyalattal kecsesebb, szellemesebb, eleve-
nebb, szórakoztatóbb, nőiesebb, szenvedélye-
sebb, gátlástalanabb, hazugabb és voltaképpen
mégis őszintébb, alapjában igazabb formában,
mint a többieknél. Sok a csodálójuk, és sok a
szidalmazójuk; mind a divatban, mind a szerelem-
ben, bevallva vagy bevallatlan, hangadók és irígyelt
példaképek a többi nő számára. Aki szereti a női
nemet, annak a színésznőket is szeretnie kell.
Ami-ben voltaképp régen sem volt, most sincs
hiány.

Minden ember hiú. Még a színészek is. Csak-
hogy a hiúsághoz is érteni kell, és a színészek
értenek hozzá. A hiú színész con amore hiú, és
el is tudja játszani. Ezért tartják a színészeket
hiúbbnak, mint a többi embert, holott csak vilá-
gosabban és hatásosabban hiúk, mint a hiúság
dilettánsai.

A színészeket azzal vádolják, hogy a nap mint
nap való színlelésben elvesztik saját lényüket.
Kevés embert ismertem, akik oly izgatottan és
aggodalmasan keresnék saját lényüket, mint a
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Camilla Eibenschütz (Júlia) és Alexander
Moissi (Romeo) a berlini Deutsches Theater
Shakespeare-elriadásában (1907)

színészek. Csak éppen mindig másoktól várják,
hogy nyomra vezessék őket.

A színművészetet a hazugság művészetének
szokták minősíteni. De micsoda belső őszin-
teség, az igazságnak micsoda, már-már a sze-
mérmetlenségig bátor vállalása szükséges ah-
hoz, hogy valaki a benne bujkáló hazugságot a
művészetébe terelje, és látható formában kive-
títse!

Nincs még két olyan ösztön, amely kihatásai-
ban úgy hasonlítana egymásra, minta szemérem
és a szemérmetlenség. Belőlük lesz a színművé-
szet szorosan egymásba fonódó kettős gyökere.

A színészeknek azt is szemükre vetik, hogy
férfiatlanok. Ugyanezt ugyanilyen joggal állít-
hatnák a költőkről, a muzsikusokról, minden
művészről és minden szerelmesről. Ahhoz, hogy
valaki szeresse a nőket, meg kell, hogy értse

őket; ahhoz, hogy megértse
őket, benne magában is kell,
hogy legyen valami nőies. A
szerelmet eljátszani csak az
tudja, akiben van valami
nőiesség. Es ahhoz, hogy
egyáltalán bármit megértsünk
a világból, ugyancsak kell,
hogy legyen bennünk valami
nőiesség. Meggyőződésem,
hogy ugyanez elmondható
Julius Caesarról, Nagy
Frigyesről, Napóleonról és
Bismarckról is.
Százszázalékos férfiassággal
csak a bürokrata, a
tanfelügyelő és az őrmester
vegytiszta típusában talál-
kozni. Továbbá, istennek le-
gyen hála, még a lakájoknak is
többé-kevésbé sikerült
megóvniok magukat az
elnőiesedéstől.

A legférfiatlanabb színé-
szek azok, akik a legférfia-
sabban viselkednek és a
legférfiasabban festenek. Az
úgynevezett izompacsirták
hisztéria dolgában akár-melyik
fehérszeméllyel fel-veszik a
versenyt. A nagy kanok
férfiassága, mint köztudott,
többnyire legendával
szentesített blöff.
Erről még a legdiszkrétebb
színházakban is rebesget-
nek olykor egyet-mást.

A színházban, szó mi szó,
dívik az intrika. De hol nem? Ahol hárman
közösségbe verődnek, mindig ketten lesznek egy
ellen. A színházi intrikákon azonban, köztünk
szólva, nem nehéz átlát-ni. Olyan jól adják elő
őket, hogy a legnaivabbakat sem téveszthetik
meg, indítékaik pedig oly átlátszóak, hogy még
megvalósulásuk előtt lelepleződnek. A politikáról
és a diplomáciáról nem mernék rosszat
mondani, de az intrikák még a
legtisztességesebb kereskedésben és minden
jobb polgári háztartásban is veszedelmesebbek.
Mi egy Eboli Mariska nénihez képest?

A színházban versengés dúl. Már hogyne dúl-
na, amikor az egyik sikere a másik bukását jelen-
ti? De éppígy dúl a versengés minden más mes-
terségben is, ahol pedig az egyik bukása még
korántsem hoz sikert a másiknak, csupán vegy-
tiszta, merőben önzetlen örömöt szerez.

Am bármekkora legyen is a versengés szerepe
a színészek életében, a szakmai tárgyilagosság
erősebb nála. Nemigen ismerek olyan színészt,
aki ki tudná vonni magát akár halálos ellensége
teljesítményének hatása alól, ha az igazán jó,

ismerek viszont sokat, akiről elhiszem, hogy kész
fogcsikorgatva kijelenteni: „Ez az alak egy
disznó, a legocsmányabb fráter, akit a föld
valaha a hátán hordott, de Shylockot
imádnivalóan játssza, és nem ismerek- persze
saját magamon kívül - még egy színészt, aki a
szerepet jobban megcsinálná."

Es ugyanígy van ez a nőknél is, csak ott
Shylock helyett Margitról esik szó, továbbá még
hozzáteszik: „Csak az a kár, hogy olyan lehetet-
lenül nézett ki!"

Nincs készségesebb ember a színésznél, ha
olyasvalaki vezeti, akiben bízik, és nincs nála
kelletlenebb és renitensebb, ha egyszer elvesz-
tette a bizalmát. Bizalomra szükségük van, olya-
nok ebben is, minta gyerekek: könnyen és
lelkesen hisznek. Senkinek sem oly gyorsa
felfogása, mint a készséges színésznek, és
senkié sem oly nehézkes, mint a színészé, ha a
vezető nem tud kontaktust teremteni vele. Nem
ismer irgalmat, ha valaki semmit sem tud adni
neki, és könyörtelenül számon tartja a
leghalványabb bizonytalanságot, a
legcsekélyebb önellentmondást, a leg-
megbocsáthatóbb tévedést is. Csalhatatlanul meg-
szimatolja, ki az, akitől kaphat valamit, és ha ez
megtörtént, nincs nála hálásabb. Legalábbis a mun-
katerén. Később aztán a hála olykor feledésbe
merül.

A munkában a színész készsége határtalan.
Mindenre kész és mindenre képes. Minden pilla-
natban tudása és ereje legszélső határán egyen-
súlyoz. Megtesz minden lehetőt, s ha kell, a
lehetetlent is megteszi, mert nem ismer lehetet-
lent. Számára nem létezik éhség, fáradtság, al-
vásigény, semmi sincs, amire ne volna képes,
amit ne volna azonnal hajlandó kipróbálni. Kívá-
natra a legkomolyabbja is énekel, táncol, kézen
jár vagy fejen áll. Es mindezt annak a kedvéért,
akiben hisz. Kétlem, hogy akármelyik miniszteri
tanácsos se szó, se beszéd csak úgy hajlandó
volna a fejére állni a minisztere kedvéért.

A színészek mindig segítőkészek, áldozatké-

szek, előzékenyek. Nem csak a nők, a férfiak is.
Es egytől egyig jószívűek.

Spontán felbuzgó, könnyelmű jószívűségük
mindenesetre emberibb, mint a többiek etikai
indokokra hivatkozó rendíthetetlen közönye. „Ha
hagyom, hogy az a léha alak felforduljon, ez
erkölcsi szempontból a javát szolgálja."

Aligha van még egy olyan mesterség, amely-
ben a jellemet és a jellembeli sajátosságokat
egészen a lelki alkat titokzatos mélységeiig ilyen
közvetlenül lehetne kiolvasni a mindennapi te-
vékenységből. Színész senki sem lehet büntet-
lenül.

Mint ahogy elismerésben sem szűkölködik.
Ám az ember éppoly kevéssé sétálhat büntetle-
nül babérkoszorúval a fején, mint rothadt almák
kereszttüzében.

A színészen nem csak a szerep hagy nyomot.
Azok a szerepek, amelyek szinte az azonosságig
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megegyeznek jellemével, korántsem mindig a
legjobb szerepei; gyakorta épp olyankor a leg-
jobb, ha az alakítást erőszakkal kell kicsiholnia
magából. Am senkiből nem lehet kicsiholni
olyasmit, ami mégiscsak ott ne bujkált volna
alkatában.

Az azonosság és különbözőség - hát csoda,
ha ez az önmagával folytatott mindennapi ököl-
vívás, ez a valamelyik énje felülkerekedéséért
folytatott állandó küzdelem nyomot hagy az
énen, látszólag kifakítja, és nap mint nap átfesti?

A végső szó ebben az ökölvívásban nem a
sportolóé, hanem az edzőé, akit másként ren-
dezőnek hívnak.

A színház bűnös, roppantul bűnös hely. Épp-
oly bűnös, mint a polgári világ. Csak a színház-
ban a bűn nyilvánossága a nagyobb, míg a pol-
gári világban a bűn maga.

A színházban a bűn nyilvánosságánál csak a
nyilvánosság bűne nagyobb.

A színésznek természetében van az átalakulás.
Senki sem alakul át oly gyökeresen, mint az
irodában látott színész a színpadon láthatóvá.
Ugyanaz az ember lenne, akivel tárgyaltunk, mint
az, akit most munka közben érünk? Az egyik
bizalmatlan, önfejű, megszállottan énközpontú,
pénzéhes, korlátolt; a másik csupa bizalom, irá-
nyítható, tárgyilagos, nagyvonalú, maga a szel-
lemi rugalmasság. Ahogyan a szerep úgy kell
neki, mint szelep, amelyen át levezetheti emberi
gyengeségeit, az irodára nyilván azért van szük-
sége, hogy társadalmi gyengeségeit kiélje.
Mindkettő: a szerep és az iroda olyan létfontos-
ságú számára, mint a levegő és a kenyér.

De az ő szelepei legalább tisztító hatásúak; a
többiek, akik ilyen szeleppel nem rendelkeznek,
tisztítatlan ontják a maguk sötét tartalmait a köz-
élet és a magánélet csatornáiba.

A színész lelke este virul ki; ráncai és foltjai
csak nappal láthatók.

A színész anyaga a hangja, az értelme, a lelke,
a szenvedélye. Alapjában véve azonban mégsem
ezek a döntőek, hanem a teste, amely egymaga
zene, szellem, lélek és szenvedély. A színész
művészetének a test a lelke.

Némely színésznek halvány fogalma sincs
szerepe értelméről, de szemük, mosolyuk, szájuk
oly szellemesnek látszik, avagy csupán a szellem
hanglejtését találják el oly megtévesztőn, hogy az
emberrel jobban megértetik a szöveg értelmét
egészen annak legrejtettebb mélyrétegeiig, mint
akár a legokosabb szövegmagyarázat

A drámaíró szövege megannyi teljesületlen
vágy. A vágyak, ameddig az álom és az elképzelés

Jelenet A csoda 1911-es londoni előadásából.
Carl Vollmoeller (pantomim), Engelbert Hum-
perdinck (zene). A cikk illusztrációi Max Rein-
hardt rendezéseiből valók.

birodalmában mozognak, mellékese és partta-
lanok: hiányzik az élet valósága, amely körvona-
lakat adna nekik, és rögzítené őket. A jó
színészek ruházzák fel titkos vágyainkat karra ,
lábbal és hanggal.

„Egyetlen, a Paradicsomban töltött pillanatért
az életünk sem túl nagy ár." A színész élete
tulajdonképpen megannyi, a Paradicsomban töl-
tött pillanat, amelyekért a színpadon kívüli élete
sem túl nagy ár.

Sikerének és kudarcának nagysáía, teljesít-
ményének jobb vagy gyengébb mínősége a pil-
lanat kegyelmén múlik. Ha ettől elesi hiábavaló
volt minden, mégoly fáradságos elkészülés.
Ezért él mindenki másnál inkább a pillanatban, a
pillanatból, a jelenben, a jelenért. A színésznek
minden új alkotói élmény olyan gyönyört és ve-
szélyt hoz, mintha ismeretlen földön új, ismeret-
len kimenetelű kalandra vállalkoznék

Különös mesterség! - Felnőtt emberek, akik
szüntelen játszanak, úgy, ahogy gyerekkorukban
tették! Felnőtt emberek, akik nem tudnak szaba-
dulni nemes és életnagyságnál nagyobb embe-
rekről, szépségről és szenvedélyről szőtt
álmaiktól, s azt képzelik, hogy ha zsírt kennek az
arcuk-ra, álszakállt ragasztanak, és testüket
nevetséges farsangi maskarákba bújtatják, akkor
ezek az álmok valósággá válnak! Felnőtt
emberek, akik hajlandók pénzért halálos
komolysággal mások-nak mókázni! Akik
boldogok, ha mások tapsol-nak, és
boldogtalanok, ha mások fütyülnek! Akik a
megsemmisülésig függnek olyanok tetszésétől
vagy nem tetszésétől, akiket szívük mélyén meg-
vetnek! Akik azért fáradnak, hogy másokat el-

árasszanak örömmel és szépséggel! Fáradnak,
hogy másokból kicsalják legtitkosabb vágyaikat,
és megelevenítve szemfényvesztőn eléjük tárják
őket! Fáradnak, hogy váltakozó példázatokon és
átalakulásokon át megértessék másokkal az élet
értelmét, amely őelőttük rejtve marad! Azért te-
szik-e mindezt, hogy így eljussanak saját énjük-
höz? Vagy éppen azért, mert saját énjük elől
menekülnek? Szeméremből teszik-e, azért, hogy
saját lelküket maszkok mögé rejtsék? Vagy a
szemérmetlenség készteti őket, hogy letépjék
lelkükről az utolsó fátylat is, és meztelenül állít-
sák közszemlére? Lemondanak saját nyelvük
használatáról, és olyan szavakkal szólnak, ame-
lyeket mások gondoltak ki, és ők maguk soha
nem használtak volna. Mások érzéseit élik át,
azoknál erősebben, jobban, szebben, és ezek az
érzések csak azáltal lesznek igazzá és elevenné,
mert ők átélik őket. Különös mesterség! Embe-
rek, akik kiabálnak, üvöltenek, elnémulnak, a két-
ségbeesésig izgatják magukat. Es mindezt mi-
ért? Egy Hekubáért!

Egy céltalan semmi kedvéért alkottak szinte
öntudatlanul látszatból és játékból egy második
világot, amely koncentráltabb, értelemmel telje-
sebb, mélyebb értelemben valódibb a valódinál.

Ha lehullt a függöny, és a játéknak vége, eltá-
volítják állukról szakállt, lemossák arcukról a
sminket, felöltik polgári ruhájukat, elmennek haza
vagy a kocsmába, és olyanok lesznek, mint a
többiek. Valóban olyanok lennének? Nem vala-
mivel mégiscsak könnyebbek, szabadabbak, for-
róbbak, gazdagabbak?

Fordította: Szántó Judit


