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A második

Babel-szerep

Babel novelláit olvasni nagy élvezet.
Babel darabjait játszani a legnagyobb él-
vezetek közé tartozik. Abban a szerencsés
helyzetben vagyok, hogy Babel mindkét
darabjában, az Alkonyban és a Máriában is
játszhattam. Hálás vagyok a Thália Szín-
háznak azért, hogy nemcsak a közönséggel
ismertette meg ezt a sokáig méltatlanul el-
süllyesztett szerzőt, hanem minket, szí-
nészeket - s engem is - megajándékozott
Babel szerepeivel.

Miért olyan jók Babel szerepei? Erre a
novellista Babel ad magyarázatot. Amilyen
tömörek a novellái - sokszor egy-másfél
oldalon egy egész világ tárul elénk -
ugyanolyan tömörek a szerepei is. Egy-egy
mondatukba az író nemcsak a figura leg-
jellemzőbb megnyilatkozásait tömöríti be-le
- szinte szétfeszítve a mondat kereteit -
hanem az egész kort, az egész világot is,

melyben a figura él és megszólal. Nincs
ezekben a szerepekben egyetlen fölösleges
szó. Ezért jók - de éppen ezért nagyon ne-
hezek is. Nincsenek bennük pihenők, üres-
járatok, nincs bennük a színész számára
lehetőség újabb és újabb nekirugaszkodás-ra
egy következő, fontosabb jelenethez. Itt
minden jelenet, minden mondat mindig a
legfontosabb. Ezért Babel figuráinak meg-
alkotásához igen koncentrált felkészülés
szükséges.

Mikor Dimsic, az uzsorás szerepét meg-
kaptam a Máriában, már mögöttem volt az
Alkony Benya Krikje. Ez csak annyi
könnyebbséget jelentett, mint mondjuk a
szülő nőnek az, hogy már szült, és ismeri a
folyamat minden fázisát és nehézségét, de
mindent újból végig kell csinálnia. A
hasonlat talán nem a legjobb, de egy színész
munkája, amikor újabb szerepet elevenít
meg, egy kicsit mindig a szüléshez hasonlít.

Kézhez kapni a szerepet - a jó szerepet -
nagy öröm. Hordozza az ember magánál, ott
van a táskájában, a zsebében, elő-elő-veszi,
bele-belenéz, újra elteszi: ismerkedik vele.
Majd nekiül, és elkezdi tanulni. A vágy
egyre sürgetőbb: jó lenne már tudni. Aztán
gyorsan, nagyon gyorsan megtanulja a
szöveget, hogy az első akadályon túl legyen,
és elkezdődhessék az igazán nagy munka: a
szerep életrekeltése. Azt hiszem, ahány
színész és ahány szerep - ez mindig más és
más. A szerep kézhezvételekor érzett öröm,
majd a szöveg megtanulását követő
megkönnyebbülés után mindig valamilyen
ellenállás lesz úrrá rajtam. Hogy mi ez? Azt
hiszem, soha nem fogom tudni megfejteni.
De talán nemis kell. Nem szám-tanpélda ez.
Az ellenállás egyre nő, minél jobban és
mélyebben akarok belehatolni a szerepbe.
Újabb és újabb ismeretlenekbe ütközöm,
majd eljön a szerepalkotási legrosszabb
időszaka: reménytelennek látom a harcot, fel
akarom adni, gyengének érzem magam,
kicsinek, butának, méltatlannak, eluralkodik
rajtam valami szorongó kisebbségérzet,
menekülni akarok az egésztől: hogy lehetne
megszabadulni? Sehogy. Végig kell csinálni.



Dimsic egyik legkedvesebb szerepem.
Markáns vonások, finom kis árnyalati vál-
tozások teszik reálissá. Mindezeket meg-
ismerni benne, magyarázatot találni rájuk,
magamévá tenni és magamon keresztül ki-
vetíteni - ez volt az a nagy harc, melyet
megvívtunk egymással, és most jóleső ki-
merültséggel, a jó harc termékeny és boldog
fáradtságával lépünk esténként a szín-re,
megmutatni magunkat, Dimsic meg én.

Ritkán volt ennyire jó színészi közérze-
tem, mint most, mikor Dimsicet játszom.
Úgy érzem, sikerült teljesen megismernem,
és biztos vagyok minden kis mozdulatában,
rezdülésében. Ezért szeretnék reagálni a
kritikák egy részének arra a ki-tételére, hogy
a hanghordozással való jellemzés talán nem
feltétlenül szükséges. Higgyék el nekem,
nem hatáskeresés és nem karikatúra ez.
Annyira ismerem, meg-ismertem Dimsicet,
hogy szinte biztos vagyok abban: így
beszélt, csak így beszélhetett, mert ha nem,
ebben a nehéz szerep-alkotási folyamatban a
figura „ellenállt" volna nekem.

Vizuális típus vagyok. A szerepeket, a
figurákat azonnal látom magam előtt, s ezt
az első látomásomat mindjárt le is rajzolom.
Szereppéldányaim tele vannak skiccekkel:
első elképzelésem a figuráról oldal-nézetből,
szemből, majd egész alakban. Apáthi Imre
egyszer meglátva ezt, felhívta figyelmemet,
hogy ne csináljam, mert anynyira megköthet,
hogy nehezen tudok szabadulni a
későbbiekben egy ilyen - első benyomásra
nyilván nem mindig helyes - képtől. Mint
annyi jó tanácsát, ezt is megfogadtam. Azóta
kevesebb a firka a szerepeimben, de azért
teljesen nem tudtam megszabadulni ettől a
rajzos szerepfogalmazástól.

Dimsicet is rögtön láttam magam előtt.
Persze nem úgy, ahogy azután eljátszottam.
És ezért volt Apáthinak igaza. Mert bizony a
próbák későbbi időszakában erősen zavart az
első elképzelésem. Minden színész használ
úgynevezett „mankókat" egy-egy szerep
életrekeltésének kezdeti stádiumában. Ezek
sokfélék lehetnek, és mindig a színész
ösztöneiből fakadnak. Lehet ez a

„mankó" egy-egy kellék, amit a színész
eleinte nélkülözhetetlennek vél, majd később
elvet mint szükségtelent vagy egyenesen
zavarót; lehet, hogy a szerepet a karikatúrája
felől közelíti meg, ezzel megtalálja a
markáns vonalait, melyek később
„elkomolyodnak" és megtelnek az igazi
tartalommal. Szükséges eszközök ezek,
melyek csak később válnak feleslegessé. Baj
akkor lesz, ha a színész „mankójától" nem
tud vagy nem mer megszabadulni a
rendelkező próbáktól a főpróbáig. Igy soha
nem játszhat el egy szerepet differenciál-tan,
hiszen kötve van tárgyakhoz, eszközökhöz,
szélsőséges elképzelésekhez, külsőségekhez.

Dimsic roppant markánsan megírt figura,
nagyon csábított a karikatúrája. Le is
rajzoltam, nem is egyszer. Valamiféle hal-
vány célzás utal arra a darabban, hogy talán
vöröshajú. Ej, de jó vöröshajú, puklis,
csámpás, rövidlátó karikatúrát lehetett volna
belőle csinálni! Úgynevezett „ziccer"
szerepet. De amikor próbáról próbára las-
sacskán egyre jobban megismertem ezt az
embert, fokról-fokra rájöttem: egyáltalán
nem szükséges, hogy vöröshajú legyen.
Túlzásnak tűnt már. Ekkor barna parókában
láttam, rendetlen szakállal; majd még jobban
megismerve eldöntöttem, hogy sem-miféle
paróka nem szükséges, lehet ennek a
Dimsicnek akármilyen haja, hiszen nem az
dönti el tetteinek és gondolkozásmódjának
milyenségét. Lehet akár olyan is, mint az
enyém. Így is játszom. A rendetlen szakáll se
kellett már, sőt egy kis jól ápolt szakállacska
sokkal kifejezőbb. Puklisságról,
csámpásságról meg egyenesen szó sem lehet.
Annál jobban kitűnik kisstílűsége és
parvenűsége, ha délceg, jól ápolt ember
látszatát akarja kelteni, aki teli zsebbel úgy
gondolja : mindent megvásárolhat. Meg kel-
lett keresnem azt az egy-két szituációt, ami-
kor egy-egy lépésnél előbukkan jól álcázott
lúdtalpa. Ezzel sikerült elérnem, hogy el-
hitetem: ez az ember külsőséges dolgokkal
másnak akar látszani, mint ami valójában. Ez
így már jellemábrázolás, nemcsak egy
tulajdonság illusztrálása.



Mennyire örültem, mikor az egyik próbán
a darabban szereplő italos üveggel ki-alakult
egy játék, mellyel Dimsic jellemét még
formálhattam. Az italt - amint Dimsic
elmondja - a páncélvonatról kapta. Ebből
töltöget többször a darab folyamán. Elég
lenne ennyi is, hogy megismerjük belőle,
kikkel cimborál. De sokkal jobban megvilá-
gítja jellemét az, ahogyan tölt. Minden töltés
után újra meg újra elrejti az üveget - ki-tűnik,
mennyire fösvény, kicsinyes. Egyik
„beszerzőjének" épp hogy egy kortyot löty-
tyint oda, egy - a polgárháború viharában
magát ennivalóért prostituáló - úrilánynak
óvatosan ad néhány csöppet, de még abból is
visszatölt. Csak amikor nagyon előkelő akar
lenni, akkor pazarolja és henceg vele.
Ilyenkor az üveg ital már nemcsak egysze-
rűen kellék, hanem belső tulajdonságok ki-
fejezését szolgáló eszköz. Ez a sok-sok apró
kis igazság teszi hitelessé az ilyenfajta figu-
rát. Nehéz és fáradságos az út, amíg ezekből
minél többet megtalál az ember, és amíg a
sokból kiválogatja azt, amire valóban szükség
van.

Sorolhatnám még tovább a kis igazságok
aprólékos keresőmunkáját, mely termé-
szetesen soha nem egyedül csak a színész
munkája, hanem rendezővel, partnerekkel
közösen végzett tevékenység. De nem bíz-
hatja magát a színész kizárólag csak a ren-
dezőre, sem pedig a próbán megszülető öt-
letekre. Rengeteg „házi feladat" van egy
szereppel. Neki kell ülni és ki kell hámozni a
szövegben, a szituációkban rejlő lényeget, és
megkeresni a leghitelesebb kifejezőesz-
közöket. Közben természetesen csapong a
fantázia, de mindig csak az adott keretek, a
konkrét figura és szituáció keretei között. Ha
nem így van, az öncélú eszközök kerül-nek
túlsúlyba, melyek lehetnek önmagukban jók
vagy akár még hatásosak is. Lehet, hogy az
életben kis hazugságokkal széppé, szebbé
tehetünk bizonyos szituácíókat, de a
művészetben nem lehet hazudni, mert a
hazugság azonnal kiütközik. Tudatosság és
ösztön nagyszerű együttes munkája ez az
igazságkeresés, és nincs jólesőbb érzés szí-
nész számára, mint amikor egy szerepben úgy
érzi, hogy sikerült megközelítenie.

Lehetne egy szerepre való felkészülésről
még nagyon sokat írni, írtak is már, sokkal
jobban, mint én. Nem akarom sokakkal
együtt azt mondani, hogy a színész ne írjon,
hanem játsszék. Igenis írjon, ha van mit. Ha
bárki is megértett vagy megérzett valamit
egy színész szerepalkotó munkájából, akkor
valóban nem hiába írtam. De azért én is
szívesebben játszom, hisz az a kenyerem, és
szerepalkotó munkám eredményét - az életre
keltett Dimsicet - szíve-sebben prezentálom,
mint első próbálkozásomat a készülés
folyamatának papírra vetésében.

A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG

NEGYEDÉVI PROGRAMJÁBÓL

Szeptemberben beszélték meg a Szövetség
munkatervét. Az elnökség a munkaprogramot
jóváhagyta, majd a tagozatok konkrét fel-
adatokra bontották fel.

A Szövetség és a Szakszervezet közös el-
nökségi ülése a két szervezet együttműködésé-
vel kapcsolatos feladatokat tárgyalta meg. A
titkárság sajtótájékoztatót adott a Szövetség
évi munkaprogramjáról, illetőleg fel-
adatairól. A dramaturgoknak dr. Benedek
András élménybeszámolót tartott a Berlini
Művészeti Hetek színházi eseményeiről,
amelyen a Szövetség delegátusaként vett
részt; a szcenikai tagozatban Bőgel József
tartott előadást a mai magyar díszlet- és
jelmeztervezés kérdéseiről. Az Újságíró
Szövetséggel közös rendezvényen színház-
igazgatók, rendezők, dramaturgok és a
színházi kritikusok előtt Politikus színház
címmel Hermann István tartott előadást. Az
előadóművészek számára Dersi Tamás
előadása segítséget nyújtott az esztendő
jubileumi ünnepségeinek műsorösszeállításá-
hoz. Az igazgató tagozat összejövetelén a
Pénzügyminisztérium meghívott illetékesei a
színházak költségvetési kérdéseiről adtak
tájékoztatót.




