
melyik műfaja vonzza leginkább? Hiszen oly sok és
sokféle figura mögé bújt már életében. Melyik stílust
szereti leginkább?

- Az Akadémiáról annak idején a Nemzeti
Színházba kerültem. Az akkor még csupa nagy-
szerű tradíció, fegyelem és jó értelmű arisztok-
ratizmus volt. Onnan, a kemény munkából a
klasszikus stílusból a rangos, irodalmi repertoár-
ból csöppentem hirtelen a József Attila Színház
lazább irodalmi anyagába, könnyedébb próba-
munka közé, vegyesfelvágott-stílusba. Jó szere-
pek, rossz szerepek, közepes szerepek. Egyszer
elhívtam egyik kritikusbarátomat, jöjjön ki, néz-
zen meg. Azt mondta: messze van a József Attila
Színház. „Beülsz egy taxiba - mondtam -, és két
perc múlva ott vagy. Ez messze ?" „Nem - felelte
-, tölem van messze." Sokan nem értették meg,
hogy ez nem volt számomra büntető-láger!
Örömmel és kedvvel játszottam, mert az a
meggyöződésem, hogy mindenütt lehet jó szín-
házat csinálni. Hogy mi az, amit szeretek, arról
szó volt, de arról nem, hogy mi az, amitől bor-
zadok. Tiltakozom a nagy tömegek nevében a
kulturális sznobság ellen. Mi ezen, csakis ezen a
világon élünk, és ha mi, színészek mások va-
gyunk is, mint a többiek, és többet tudunk is,
ebböl nem következik az, hogy az egyszeregy
helyett az integrálszámításra akarjuk tanítani a
közönséget. Az emberiség fele írni-olvasni sem
tud: ne ejtsük át az analfabétákat! Hiszek abban,
hogy nemcsak a bűnök, szennyek és fonákságok
sokaságától lesz bölcsebb az emberiség, éppen
ezért az a feladatunk, hogy a majdnem elfelejtett
szépség és humánum archeológusai legyünk.

A szavak között sok minden kiderül, de a
döntésig, a konklúzióig nem jutottunk el. S úgy
látszik, lapzártánkig erre nem is kerül sor.

GÁCH MARIANNE

R O C H E L L E O W E N S N E K ,

a „Futz" című sikeres darab szerzőjének új
darabját mutatta be New Yorkban a Tambel-
lini's Gate Theatre. (A „Futz" egy olyan fiúról
szóló abszurd dráma volt, aki egy disznóba
szerelmes.) Ez volt az elsó' eset, hogy 14 éven
aluliakat egyáltalán nem engedtek be az
előadásra, 14 és 16 év közötti fiatalokat pedik
csak felnőtt kísérővel.

műhely

G Á B O R M I K L Ó S

Rossz társaságban

Jegyzetek a III. Richárd próbái alatt II.

rész*
Akár tud róla, akár nem, a színész, amíg szí-

nész, nem vonhatja ki életét a színészet hatása
alól. Legtöbbünk óvakodik is az odaadástól.
Mások szerepeik árnyékává lesznek, alkoholisták,
pozörök, kispolgárok, egyik szereptöl a másikig
el kell tölteni az idöt, és ez nem könnyű.
Néhányan idö elött elhagyják ezt a félkész életet,
szerep helyett elmennek kertészkedni. Békét
akarnak, és én megértem öket.

Mindig együttéreztem a megszállottakkal,
néha irigykedtem is rájuk, bosszankodtam, ha
„okos színésznek" tartottak. Hisz minden sze-
repben kalandokat élek át, elmélkedés rajtam soha
nem segített, az én elmélkedésem, józan eszem: a
szerep, melynek távolságából tisztábban láthatom
önmagam. Válogatás nélkül oda-

* A műhelytanulmány első részét előző
számunkban közöltük.



adom magam minden szerepnek, minden szerző-
nek, precízen követem, amit megértek belőlük,
egyik se lehet elég eltérö attól, aminek hiszem
magam, tőlük szeretnék információkat kapni: ki
vagyok én? De ha nem akarok elpusztulni,
tudom, látnom kell azt is, akinek minden szerep
csak egyik arca, önmagamat. (Mint ahogy minden
szerep a drámának, a drámában kirajzolódó
egyetlen embernek egyik arca.) Sokoldalúság?
Nem utánzókészség, hanem saját lehetöségeim
felismerése. Tudat - de ez a tudat őrjöngésböl
születik. Kulturált játék - kultúrateremtés egy
dzsungelben, saját lelkemben. Így a tudat nem
helyettesít, inkább teremtődik, létrejön, újra meg
újra.

Mostanában kezdem megérteni Johannát, akit
mindig is szerettem. Kezdem megérteni az ő
„szózatait", hogyan is lehetett az vele, miért
kellett, hogy ö szózatokat halljon. Ezen egyszer
alaposan el kellene gondolkodni. Éppen azon,
ami megkülönbözteti minden zsenitől, és szentté
teszi. (Szent Ferencen kívül talán őt tekintem
egyedül hiteles szentnek.)

A tudományok teljessége: ha meg tudjuk sze-
mélyesíteni, amit mások csak tudnak. Amikor az
igazság személyes konfliktusként jelentkezik a
lelkünkben. Minden tudás, igazi tudás, parancs-
szó, kívülről érkezö agresszió, kényszer. Vagyis
nem tudatunkból születik, hanem megragadja
tudatunkat.

Miközben látom a színpad deszkáit, látom az
esti csatatér vízióját is. Ez az állapot van - ob-
jektív valóság. (Nem a csatatér, hanem az álla-
potom.) „Titok" - de arról beszélni lehet tán,
hogyan lehet előidézni. A részekre tagoltság
(megkülönböztethető, de meg nem számolható
ellentétek egyesülnek benne) éppúgy jellemzöje,
mint az, hogy szétbonthatatlan.

„Mi értelme a színészetnek ?", kérdezte évek-
kel ezelőtt rendezö barátom. Mit felelhetek?

Az én számomra nagy értelme van. De hogy
magyarázzam meg, hogy mi ?

Végül is: van-e bárminek értelme ott, ahol
nincs Isten?

Van-e bárminek értelme, ha önmagam és a
világ egésze közt nincs közvetlen kapcsolat,
kölcsönös függés ? Van-e értelme az életnek, ha
Isten nem függ tőlem ?

Mi értelme van a színészetnek ? Ehhez először
azt kellene tudni, van-e Isten? Aztán: a színját-
szás és a színház ehhez a kérdéshez szól-e? Ami-

kor játszom: vajon azzal a kérdéssel foglalkozom-
e, hogy van-e Isten?

A színjátszás kérdései életemre vonatkoznak -
de életem nem ád módot, hogy ezeket a kérdé-
seket feltehessem. A színjátszás túllépi életem
körét és lehetőségét a kérdezésre.

Ezt tudom. És így van egy sejtésem, hogy a
„játék" kérdései engem Istenhez vezethetnek. A
legvégső kérdésekhez.

Nem szeretem az elvont dolgokat. És számom-
ra nincs gyakorlati út Istenhez, csak a színpadon.

Fiatal színészek „destruálnak" a próbán. A
karriercsinálás nehéz mesterség. A kis szerepek
veszélye: az elégedetlenség, a színházak posvá-
nyos alja elnyelheti a fiatalokat. (Sokat kell lóg-
niok a színházban, és unatkoznak.)

Díszlet-kosztümös próba. A teljes összeomlás
látszata. Shakespeare színpadán mindenkinek ki
kellett mennie a jelenet végén, és valaki másnak
be kellett jönnie a következő jelenet elején. Ilyen
volt a színpad konstrukciója, másképp a darab
szerkezete nem működött. Ha ezt a törvényt nem
tartjuk be, ilyen érthetetlen dolgok történ-nek: egy
szereplő kimegy a színről, a jelenet folytatódik, a
szereplő visszajön, és míg kint járt, valami fontos
történt vele - de arra közben nem lehetett ideje!

Itt éppúgy nem lehet tetszölegesen bánni hellyel
és idővel, mint, ellenkezö előjellel, a racine-i
színpadon. Itt az idő és a hely megváltozása van
szabályként felállítva.

Ha egyik jelenetből átmenetet csinálunk a másik
jelenetbe, ha egy-egy jelenet közben is mozdulnak
a falak, ezzel megbontjuk a jelenetek idö-beli
sorrendjét, távolságát. Az ilyen látszólag
jelentéktelen kis megalkuvásokba formai és
technikai ügyetlenségek, fél-megoldások viszik a
rendezöket, de a néző egész valóság-érzete
(vagyis illúziója) tengeribetegséget kap tőlük.
Ilyenekből keletkezik a „stilizálás".

A Shakespeare-színpad: közömbös, lehetöség a
mozgásra. Jelzett színpad nem egyenlő a stilizált
színpaddal. A jelzett színpad a helyzetgyakorlatok
háttere. A stilizált színpad engem zavar:
bélműködésem nem hajlandó stilizálni ön-magát.

Ha pl. a zenék stilizáltak, az előadás ünnepélyes
színezetet kap. A színész automatikusan al-
kalmazkodik.

Az előadás egysége: milyen részletekre irá-
nyítom a közönség figyelmét, a játék léptéke az
elöadást létrehozó erő figyelmének iránya, ami
majd a néző figyelmét is irányítja.



A színész csak úgy mozoghat természetesen
egy világban, ha az a világ egységes, logikus (még
ha fantasztikus is) - ha egyáltalában lehet hozzá
alkalmazkodni, ha a színésznek nem kell
magatartását újra meg újra erőszakkal korrigál-
nia. Az elöadás elkészítésekor olyan alaptörvé-
nyeket kell lefektetni, melyek funkcionálnak,
létrehozzák látomásunkat. Nem hangulatokat
kell festenünk, nem hatásokkal operálni, nem
nagy pillanatokra és fontos mondatokra kell gon-
dolni, hanem olyan működést megszervezni,
melyböl a valóban fontos dolgok és igazán nagy
pillanatok létrejöhetnek. Ez mindig látszólagos
áldozattal is jár. A rendezök rendszerint egyik
hatás igazát bizonyítják a színész másfajta
hatásvadászatával szemben. Holott a játék sza-
bályait kellene ismerniök és ismertetniök, és
azokat betartatniok. A hatás: önkényes elhatáro-
zás eredménye. A szabály: játékszabály, mely-nek
logikáját magamévá tehetem, mégis szabadnak
érzem magam.

Még soha nem készültem ilyen biztonsággal és
könnyedséggel, ilyen kiegyensúlyozott derűvel
ekkora szerepre - és még soha nem volt sem-mi
ilyen kevéssé meghatározott, mint Richárd. (És
ilyen jelentéktelen!) Most félek átadni magam az
elkövetkezö hét magányának.

A siker - mely holnaptól kezdve életem leg-
fontosabb kérdése lesz - teljes aszkézist követel.
Ezt halogatom, ettöl félek.

- Mintha egy oroszlánketrecbe vonulnál, és
meg akarnának győzödni róla, hogy lélekben
velük maradsz - mondja Iván, mert állandóan
faggatnak, milyen érzés nekem („Hamletnek!")
Richárdot játszani.

Az emberek szeretnének jeleket kapni tölem,
hogy azért én a régi vagyok. De éppen ezt nem
szabad megtennem nekik!

Este a tv-ben Sammy Davis, ez a világcsúfja
néger. A siker a hatalom. Ezt kell éreznem:
mindent megengedhetek magamnak.

Még egy szövetkezeti elnök körül is megérez-
zük azonnal a hatalom szexepiljét.

Valóban, Sammy Davis ... Ez a ronda, bár
valószínűleg zseniális néger. (A csúfság és nyo-
morékság üldöz, amerre járok, mindenütt sán-
tákba, púposokba ütközöm, és váratlanul észre-
veszem, hogy ismerőseim is titkos púpokat hor-
doznak). De nem hajtja ezt a görcsös darab ön-
bizalmat egy vihar, melynek nem bír ellenállni?
Szemtelenül szerény és közvetlen, dadog, mint-
ha beszélni se tudna, hangsúlyozza, hogy majom
... kidolgozott magatartás ez? Természetesen.
Minden mozdulata pénzt ér. De az egész-

ben van valami gyámoltalan, lépést kell tartania
valamivel, hajtják és viszik, mintha futó padlón
járna, a siker helyettesít minden igazi méltóságot,
nem tűri .. .

A siker mesterévé lenni? Ez mit jelent?
Elzárkózol a színpadra, csak önmagaddal?

Megtalálod a talpalatnyi földet, ahol idöd és
lehetöséged van, hogy a szabadság legteljesebb
állapotában áttekintsd életedet? De magányod-dal
együtt nö sikered - és kénytelen is vagy ma-
gányodat a sikerrel mérni, sikeredet pedig ma-
gányoddal.

Ezeknek a „nagy" gondolatoknak a realitása
vajmi kétes. A gyakorlati munka nap mint nap
folyó tennivalóiban érintkezem azzal, amiről nem
tudok semmit.

Minden elvhű embernek vigyáznia kell: elöbb-
utóbb vitába keveredik egy tehetséges emberrel. A
tehetség pedig (heuréka!) legyőz-hetetlen. És mit
kezdesz akkor az elveiddel?

Krízis. A díszletben és világításban elvész
minden. E pillanatban Richárdom elvész a szín-
padon. Ha így maradnak a dolgok, akkor megint
nem sikerült megoldanom valami nagyon fonto-
sat, amivel több mint tizenöt éve küszködök. De
most inkább megbukom, inkább abbahagyom a
színészetet, de többé nem nyúlok más
eszközeihez, hogy mentsem a böröm.

Természetesen most is lehetséges, hogy itt nem
megoldásokról és bátorságról van szó, nem
felfogásról, hangvételröl, hanem, hogy tehetséggel
nem bírom a dolgot, mint annak idején Jágót. A
„szöveg", íme, ugyanaz. Ugyanaz. De ez a kérdés
nem eldönthetö. Nem döntötte el Hamlet,
Robespierre, Lorenzaccio, Henrik, nem dönthette
el semmi, évtizednyi munka meg siker, ezt csak
most, e pillanatban, csak Richárd döntheti el,
jobbra vagy balra.

Kollégám nyilván bölcs tanácsa: ez a kosztü-
mös próbák szokott krízise, ilyenkor az ember úgy
érzi, soha többé olyan nem lesz, mint a próbákon
volt. Csak ne igyekezzek ugrani egyet, rátenni -
csak a semmi felé engedjem magam, és bízzam az
estében, mely majd jönni fog.

Jágó, Don Juan ... ilyen hangulatok kísér-
tenek. Hasonló akarások vesznek rajtam erőt,
nem tudom, mit kellene tennem, hogy ök „dé-
moninak" érezzenek, az utolsó héten kiderült,
hogy mégse tisztáztam én, hogy is állok ezzel a
Richárddal, nem vállaltam még eléggé, nem ülök
még nyugodtan a börében, nem élek a pillana-



tokban, nem hiszek saját magamban, saját ma-
gamnak, mintha nem érezném magam alatt a siker
szélvészét, mintha a földre huppanhatnék . . .
(„Nem oly elszánt a lelkem . . ." - ez bezzeg az
első pillanattól kezdve megvolt!) Egy-szerűen
nem tudom, hogy kicsi vagyok-e vagy nagy.
Hogy milyen messzire látszom.

Lelkem bágyadt, a képem önmagamról zavaros,
félénk vagyok. Nehezen tudok „úgy dönteni, hogy
gazember leszek . . ." Nem mintha nem lennék
gazember (én is), hanem mert döntenem kellene.
Ez lenne a kulcsa mindennek: ezt a döntést átélni,
ott a színpadon, valóban, tudatosan dönteni, a
szemük láttára. Lerázni a siker lidércét. Megállni
nyugodtan a magam két lábán. A magam két
sánta lábán.

Ma megjött az áldás.
A szerep nagy testi erőfeszítést követel. Ami-

kor utoljára kijövök a színpadról, mialatt Feri
lefejti rólam a páncélt, úgy zihálok, mint az
olimpiai filmeken a hosszútávfutók a cél után, a
halál és a győzelem határán, tátott szájjal, minden
lélegzetvételem egy visszájára fordult kiáltás. De
ez a testi fáradtság, és hogy a púptól, a sántítástól
minden tagomban, hátamban egész nap
mindenféle fájdalmak keringenek, ez legalább
megfoghatóbbá teszi, ami ma történt velem.

Minden izommunkává lett, minden ötletem
szemtelen gyönyörűséggé.

A trónon ültem, K. J. felkente homlokom,
fejemre tette a tortaszerű koronát, oldalamon
Anna (a legszánalmasabb nőalak, akit valaha meg-
írtak), szólt a zene, és én elképzeltem, hogy hisz
igazi királyfi is lehetnék, egy királykisasszonnyal
oldalamon, és felzokogtam, folyni kezdtek a
könnyeim, el kellett rejtenem, hisz Richárd nem
sírhat . . . De azt is éreztem, hogy ez kell nekem,
gyere csak, önsajnálat, szeretnem kell ezt az
embert, szeretnem, másképp ez nem megy! Ma
már tudtam szeretni, ma már gyönyörködtem
magamban. (Holnap már majd nem sírok.) Eddigi
kis „játékaimban" megéreztem a bennük rejlö
hangsúlyt. Amikor a trónra ülök, teljesen merev
bal lábam otrombán, vízszintesen a levegőbe
mered, valamit kell vele kezdenem, úgy kell
elhelyeznem a fenekem, hogy ne legyek annyira
nevetséges, ettöl viszont úgy ülök a trón szélén,
mint a gyerek, akinek nem ér le a lába. Ha
egyedül maradok a színen, pihenek kicsit,
(szeretem érezni, hogy testem viselése tulajdon-
képpen fáraszt, söt, fájdalmakat is gyanítok ma-
gamban, melyek nyilván egész életemet végigkí-
sérik), egyedül hát, amikor leülök, ezt az ostobán
elöremeredő lábat (másik, ép lábfejemet bé-

na bokám alá akasztva) pihentetem, hintáztatom
kicsit . . . Ezek azok a dolgok, melyeket élvezek,
szeretek.

De valóban ... ebben a férfiszerepben olyan
titkokat árulok el magamról, mint hogy dudlizom
. . . illetve, bocsánat: oly sokáig dudliztam az
ujjam. Richárdban „dudlizok", és a sátorje-
lenetben, félelmemben, a párnám csücskét szo-
pogatom, mint egy emlöt. (Milyen jó most ezek-
re a nem tudom honnan jött ötletekre gondolni,
ezek Richárd biztonsága.)

Hamlet? A drága? Mint egy ifjúsági regény,
úgy mosolygok rá, aranyhajú királyfira, a fájdal-
mas lelkére, Richárd púpja alól.

És a színházban minden olyan gazdag, olyan
mozgalmas ilyenkor, szeretem ezt a szabad vilá-
got, a munkásokat is úgy szeretem, a csatát, csúf-
ságomat, fájdalmamat . . . A felületnek ezt a
lehetőséges világát, ahol újraírjuk Shakespeare-t
és önmagunkat!

Mit mondjak? Tág a tüdöm. Hű, de nagy
embernek érzem magam, mégis szerény vagyok.



Lehet, hogy megbukom, de úgy érzem, hogy
Richárd eddigi életem legjobb munkája.

Hamletet - éreztem - másképp is tudnám. De
most, ezt, így tudom. Akár siker, akár nem. Itt,
most - végre! - semmi sem idegen nekem.

Azt hiszem, végre egyesíteni tudtam a nagy
formátumot és az aprólékosan pontos jellemáb-
rázolást, össze tudtam hozni a ritmus telítettségét
és a humoros tárgyilagosságot. Egyetlen
pillanatban sincs felfújt érzelmességre vagy in-
dulatos pátoszra szükségem, hogy tovább jussak.
Bizonyára lesznek, akik túl torznak vagy éppen
túl viccesnek találnak majd. De ez az én
Richárdom ma már, tudom, erös és okos is! Hogy
viszi azt a nyomorult testét? Viszi bizony, viszi!

Ez a gnóm-istenség - ez van! Gnóm vagyok, de
isten! Nem lelhettek egyetlen pontot játékomban,
melyet ne én írtam volna - de olyat se, melyet ne
tudnék Shakespeare szavával igazol-ni! Ez az,
amit én, ma, Richárdban el tudok mondani! Mást
nem tehetek! És ez a legjobb, ezt érezni.

És még jobb lenne, ha holnap és holnapután
gyözni is tudnánk. Szerettem ezt a társulatot, és
szerettem Vámost. Bármi legyen, együtt me-
gyünk, sikerbe vagy sikertelenségbe.

Simeon ez, koronával a fején. Richárdban
mintha Sarkadi Imre poloskás világát is szín-
padra vinném, a szívböl kaján gondolatot. Hamlet
népszerű alakítás volt. Megható alakítás volt. Jó.
Rendben van. De mi a csudának kellett nekem
még ma is sírva fakadnom - mi a csudának kell
Richárdnak sírnia? Valóban olyan jó és szenvedö
ember vagyok én? Mit gondolok, szeretek én
valójában? Le kell mondanom az erkölcs, a
szépség, az öszinteség, a szív - a mű-vészi
önigazolás minden mankójáról. Nem, nem szabad
Richárdba szívecskét csempészni. De nem szabad
»elítélnem" se Richárdot, hogy ezen az áron
önmagamat kicsaljam a játékból. „Szeretni"
Richárdot, ahogy nem mertem eléggé szeretni
Jágót vagy Don Juant, az nem jelenti, hogy
sajnálom, hogy megsajnáltatom. Vállalni a
gonoszságát, nem jelenti, hogy kegyetlen pofákat
vágok, vagy rikácsolok. Ez mind csak önmagam
mentegetése. Egy naiv nézö hiheti, hogy
Hamletben saját szívfájdalmaimat zokogtam el,
vagy hogy gonosz vagyok, mint Richárd. De az
igazság: élvezettel el tudom képzelni, hogy Hamlet
vagy Richárd vagyok, egyforma élvezettel
mindkettöt. „Elképzelni": ez ítélkezni és
azonosulni egyszerre. Richárd megnyerő ember,
míg gyöz. Hamletnak nincs jobb vélemé-

nye anyjáról, mint Richárdnak Annáról. Richárd
abból, hogy anyja valamiféle hercegekkel
reggelizett, ahelyett, hogy púpos fiacskájával
törödött volna, más következtetéseket von le, mint
Hamlet, ez igaz. De mindketten ugyanabban a
világban mozognak. Egy való világban. Ebböl a
való világból kell néznem magamat is. Igy van
jogom, hogy megköveteljem a nézötöl is: lássa ö
is tisztán magamagát és világát. Én önmagamtól
akarok „elidegeníteni", nem Richárdtól.

Valahogy számítok a fiatalság nevetésére, a
Menedékhelyben is annyira megörvendeztet. (Bár
ez az örvendezés se maradéktalan, hisz nem
mondhatom, hogy őket képviselem. És ha az if-
júság minden igazságomat elfogadja is, honnan
venné ötven évemet ? És honnan tudná, hogy nem
igazság és kétségbeesés, hanem a játék tanított
minderre?)

Egyszerű, mesterségbeli dologról van szó.
Először érzem magam kényelmesen egy nagy
Shakespeare-szerepben. Elöször vagyok igazán
erös és elszánt. Ez az elsö felnőtt szerepem.

Holnap kerülök először közönség elé. (Most
éjfél felé jár.) E pillanatban nem félek a bukástól
sem. Nem tehetek másként.

Roppant nehéz megértetni az emberek buta
fejével, hogyha az ember Richárdot játszik, akkor
az ilyen fogalmak, mint „jó" vagy „gonosz" vagy
„ellenszenves", egyszerűen nem léteznek.

- Szóval azt állítja, hogy nem fontos, milyen
álláspontot foglal el Richárddal, a zsarnokkal, a
történelmi gonosztevövel, a társadalmi figurával,
az emberiség minden kínját okozó elnyomással
szemben?

Azt, pontosan azt! Ez engem egy fikarcnyit se
érdekel, és azt akarom, hogy a közönséget se
érdekelje!

 Dehát a művészet, az nem morál-e?
Dehogynem, de mennyire. Pontosan ezért nem

érdekelnek a ti kérdéseitek. Gyűlölöm a
zsarnokságot, természetesen. De ennek semmi
köze a holnapi premieremhez.

 Színház pour színház?
A maga idióta feje! Imádom a színház gya-

korlati tennivalóit, légkörét, a színészek és mű-
szakiak jó kollektíváját, közösen végzett, ötletes
és pontos munkáját. Imádom. De ha már »A
Színház"-ról van szó, ásítani kezdek. Épp-úgy,
mintha a mondanivalómról kezdenek faggatni.

Utálom Hitlert, de szeretem Richárdot, szívből
szeretem, megveregetem derék, nyomorult púpját,
mert ő az én szellemem szabadsága!



Bűneim? Az öregapátok, az bűnös! Szenvedö
ember? Rossebet szenvedek! Istenien
szórakozom!

Vígjátéki figura? Hát az még leginkább, bár
felvágás volna, ha letagadnám, hogy néha a nya-
valya kitör, míg kedves Richárdommal szórako-
zom.

- Hát ?
Próbáljátok meg a testetekkel érezni, velem

együtt, milyen jó púposnak, torzszülöttnek len-ni,
és ficánkolni!

Próbáljátok meg jól érezni magatokat, az is-
tenért, próbáljátok meg!

„A lepkegyűjtö". Rendben van, rossz könyv,
középszerű író. Éppúgy finomkodik, mint ször-
nyetege. Képtelen kihasználni a lehetöségeket,
melyeket önmagának teremt. Néha úgy érzem,
hogy a lányt akarja kikészíteni, nem is a ször-
nyeteget. Nem tudom ennek a kis tyúknak a
szemszögéből nézni a szörnyeteg monstruozitá-
sát. No nem. Az én Richárdom nem erről szól.

Hát miröl? Du. fél 3. Nem tudom, hogy mi-röl
szól Richárd. Tegnap délelött tudtam. Remélem,
hogy este is tudni fogom.

Mi is ez a visszatérö habozás? Lelkem súlya
nem nehezedhetik rám. Az erkölcsi tisztaság
állapotában kell lennem, vagyis lelkem (mint egy
igazi Olympos) minden porcikájában méltóságos
és vidám legyen, még ha sötét is, mint a sánta
kovács. Tökéletes munkamegosztás lelkem
szereplöi közt: ez az erkölcsi tisztaság. A
szégyentelenség állapota. Nem egy igazságot kell
képviselnem, hanem játszanom kell az igaz-
ságokkal.

A legnehezebb, hogy ez az állapot akarattal
nem érhető el. Agyam legváratlanabb működéseit
is szabadon kell engednem. Ezt az egész
szabadságot kell behelyeznem a nyomorék test
tehetetlenségébe, hogy mikor a szabadság ját-
szani kezd, a púp, a béna láb, a hadonászó karok
és grimaszok áttétele torz és leigázott maskarádét
csináljon Olymposomból: ez lesz Richárd
„karaktere".

Mi a dilemmám? Gögös legyek, vagy alázzam
meg magam? Büszke legyek-e arra, hogy „riszáló
nimfák előtt nem feszíthetek", hogy „nem játékra
születtem", vagy lássam be, hogy „nem
játszhatom a szerelmest ?" Ez a választás Richárd
szerepének kulcsa, és éppen ebben vagyok újra
meg újra bizonytalan. Lehet így is, lehet úgy is,
mondhatná az ember, de így is, úgy is: ez
lehetetlen! A kérdés, mely fel se merül, ha jó
napom van, mint tegnap, vajon Richárd igazán
engem képvisel-e, vagyis egyál-

talában képvisel-e valamit? A két válasz közül az
egyik az enyém - de néha képtelen vagyok
eldönteni, hogy melyik. Az egyikben morális
ítélet van magammal szemben, és ez megoszt - a
másik felszabadít, és morálisan rendbeszed. De -
bármilyen furcsa - mintha egyik napról a másikra
elfelejteném (egy rosszul időzített

könyv, hangulataim, találkozások stb. hatására),
hogy melyik is a helyes válasz. Tudom, hogy
szeretnem kell magamat, de a szeretet is „jön",
ajándék, és nem határozható el. Önmagamat kell
képviselnem, ehhez viszont fel se szabad
merülnie a kérdésnek, hogy én ki vagyok. Ami
leigáz, csak Richárd bénasága lehet, nem a ma-
gamé.

Premier és bankett.
Sötét ez a bankett, a Hungária pincehelyisé-

gében. Sötét. Alig vagyunk néhányan. Bal olda-



lamon B. T. kamaszfia, akivel természetesen
egész este szót sem váltok, jobbomon egy üres
szék. Azon túl csendes segédrendezőnk ül, ö
odaszól nekem: Más ez, mint a Hamlet. Hiába,
most a banketten is egyedül marad, ugye?

Az üres székre egy idöre odaül M. P.:
- Hamletet az emberek inkább vallomásnak

érezték. Ez a Richárd valahogy önállósul, el-
szakad tőled, idegen ember lesz .. .

A Hamlet után is magányos voltam. De ez más.
Ennyi idö telt el azóta?

Pedig Micimackó és Róbert Gida fái és rétjei
ma is megvannak. Sose tudjátok meg, honnan jött
Richárd, soha!

Beszélek velük, de minden mondatom ha-mis.

Reggel rendezö barátom telefonál: szép volt,
átgondolt, felépített stb. Két ponton lazult meg a
figyelme: a koronázás után és a sátorképben,
ezeken a helyeken túl komplikált a pszicholó-
giám.

Igaza van. Ez a két jelenet vagy a legjobb, vagy
teljesen jelentéktelen. Ha nem vagyok a kellö
állapotban, nem játszhatok úgy, mint legjobb
formámban. Emlékeim alapján akarom el-
dönteni, hogy melyik a legszebb jelenet? Ezt nem
szabad. A csodát, a nagy pillanatot nem
rekonstruálhatom, hányszor mondjam magam-
nak! Csak egyet lehet akarni: simán, a pillanatnyi
adottságoknak megfelelöen, egyszerű hite-
lességgel végigjátszani a szerepet!

Ez a barátom sok színészünkben a természetes
„jelenlétet" hiányolja. A „jelenlét", gondolom, a
mi környezetünkben csaknem mindig
megköveteli a külön energiát, mint a vízben ta-
posótól az, hogy egyhelyben állva a felszínen
maradjon. Így minden, amit csinálunk, túlzott
energiákkal telített, gyakran elnagyolt és ro-
mantikus. Richárd-elöadásunk hangvétele reá-
lisabb és ironikusabb akart lenni, mint amilyen,
de a színészi eröfeszítések összegezödése gyak-
ran teátrálissá teszi.

Ivánhoz megyek délután egy órára, hogy el-
mondja, mit gondol. Vigyázni akar, már tudja,
milyen bolond a színész, nem akar megzavar-ni,
mégis, vagy talán éppen azért, második szava:
„De ..."

Az előadás, a díszlet, az egész nagyon tetszik
neki. Ez valóban „brechti" darab, és az elö-adás
egy monumentális történelmi képsort ad,
„azoknak, akik nem tudnak olvasni". Ha a III.
Richárd ma játszódna, ha ma írnák meg, min-
denki rossz darabnak tartaná, holott ez a jó ben-
ne: a kész fordulatok és események képszerű

bemutatása. Éppen ezért az én alakításomban is
azt kell erősíteni, ami a monumentális felé visz.
Tehát el kell vetni pl. minden kísérletet, hogy a
helyszínen megmutassam a tervek születését,
Richárd töprengését, zavarát. Csak a kész terveket
közöljem a nézövel, mint az első monológban,
mint ahogy Shakespeare szövegei is informatívak,
és nem lélektaniak. A paranoiás ember mosolyog,
elfordul, és mire vissza-néz, vicsorgó szájában
már ott a kés. Richárd nagyon egyszerű, néhány
arca és hangja van (édes hangok, érdes hangok,
esküdözés, szenteskedés, felháborodás és
sértettség stb.), azokat váltogatja, kezdettöl fogva
ismerjük mindet. (A „félelem" arca is ilyen, a
sátorban is egy már ismert arc kerül egy percig
elötérbe.) Ha (mint említettem) „isteni" figura,
akkor bakkecske, a „Bak": ugrál, ugrál (a sánta
lábán) - hogy az-tán mélybe zuhanjon.

A „dudlizást" Iván kapcsolatba hozza mind-
azzal, amit Richárd gonosz gyerekkoráról több-
ször elmondanak a darabban. Holott én erre nem
is gondoltam: egyszerűen dudlizni kezdtem. De
mégse lehet véletlen, hogy a szöveg bizonyos
szavai és az én legszubjektívebb, gyerek-kori
emlékeim így összetalálkoznak. Én „férfi"
akartam lenni, és lám, egyéniségem gyerekes vo-
násai mégis elötolakodnak, tudatos szándékomtól
függetlenül. A nézök meg azt hiszik, hogy ez a
„felfogásom"! Íme, a színészi tudat végső
kudarca.

Míg Iván szavait hallgatom, alakításom elemei
elrendeződnek bennem, tudattalan össze-függései
tisztázódnak, bizonytalanságaimban dönteni
tudok, felismerem, hogy mit is csinálok
valójában. A „kritika", a „közönség", mely
visszacsatolással segít.

Nyugtalanul ébredek. „Férfimunka" ? Most jön
a két hét, amikor a kritikák, a világ reagálása
mindent összezavar, ha hagyom.

Iván kisfia otthon halálra rémítgeti anyját, mert
úgy szökdécsel a lakásban, sántán és púposan,
olyan pofákat vág, mint én a Richárd ban. Ennek
örülök. Szeretném a magam oldalára állítani a
közönséget, mégse vagyok képes Richárdot
drámaibbá, vagy kevésbé púpossá, vagy
szánandóbbá, vagy diadalmasabbá tenni, mint
amilyen.

Premier után, hétköznap. Két élet között.

Na végre! Ma megvolt a premier, az igazi
premier!

A Jágo-Don Juan-emlékeket józanul felmér-



tem, elszántan, hogy a tapasztalatokat nem fe-
lejtem.

Vámossal jobban tudok együttműködni, mint
bármikor.

Tudtam, hogy vissza kell térnem a próbák
természetes, felelőtlen hangjaihoz, mégis tisztább
körvonalú képet kell adnom. Azonosulnom kell,
de nem szabad elvesznem. a pszichologizálásban.

Ezért sokszor hívtam segítségül a „Bak" ví-
zióját. Egy képet találtam, melyben a „démoni"
már nem volt probléma, melyben a legtermé-
szetesebb tennivalók is „démoni" jelentőséget
kaptak. Ragaszkodtam jellem és történelem
realitásához, de - bűneimmel együtt - elhiva-
tottnak éreztem magam, és nem kitaszítottnak.
Minden átok áldássá is vált: életem társadalmi
szereppé lett. A „Bak": a bűn beépítése egyéni-
ségembe és a társadalomba. Egy "Bak"-isten lehet
közönséges, nevetséges, szánalmas - akkor is
isten marad.

Monológjaimat nyíltan a közönséghez fordulva
mondtam el, mintegy feltételezve, hogy az én
álláspontomat fogadják el. (Ennek a darab-nak a
narrátora: Richárd.) Szövetkeztem a közönséggel.
És kiderült, hogy természetesnek találják, ha
időnként a legnaturalistább játékból is kilépek, és
egyenesen hozzájuk szólok.

Amikor Richárd is szerepet játszik, bátrabban,
nagyobb élvezettel ripacskodtam, szemér-
metlenebb voltam.

Nem kerestem az érzelmeket.
Igyekeztem minden idöveszteséget kiküszö-

bölni.

Az ünnepélyes és stilizált játékstílus nem
shakespeare-i. A stilizálás: affektálás.

Jobb és bal a színházban: a néző„ azaz a ren-
dezö szemszögéből van meghatározva. A színész
ezt fordítva érzi. Sose feledjétek!

A sátorjelenet sorsa és jelentősége:
Már az olvasópróbán szíven talált, ez volt az

elsö, nyitott mellékajtó a szerep és önmagam
közt. Aztán a premieren talán a leggyengébben
sikerült részlet. Ma már: fontos, de nem ez,
vagyis nem a legérzelmesebb, legdrámaibb je-
lenet átélésem, azonosulásom központja. Már
nem Richárd gyengesége áll legközelebb hozzám.

Először volt a könny és az érzelem. Aztán jött a
„púp", vagyis a móka, a testi közérzet, a játék
leggyerekesebb része. Ma mindinkább: a tiszta
zavarmentes haladás előre és elöre. Mind-az,
amiről itt beszéltem, elvesztette fontosságát.

Szinte érthetetlennek, feleslegesnek érzem a
gyötrelmeket, bizonytalanságokat, melyeket Ri-
chárd az első hetekben okozott nekem. Két hó-
nappal ezelőtt ennyivel butább és ügyetlenebb
voltam?

Hogy megtaláljam magamban Richárdot, talán
keresztül kellett mennem ezeken a viharokon, de
ma már legföbb törekvésem, hogy ne húzzam az
idöt, és elszégyellem magam, ha észreveszem,
hogy a közönség orra alá akarom dörgölni saját
kis tartalmacskáimat. Engem nem érdekel a
magam lelke. Ha pszichológia, hát a színészet
pszichológiája az, ami érdekel, ahogy érdekelte
Sztanyiszlavszkijt vagy Brechtet is. De minden
célom, hogy az „érzelmek" és „fel-fogások"
alaktalanságából tiszta dramaturgiai és zenei
konstrukció legyen, hogy a deklamálás helyét (és
az intellektuális deklamálás nem különb az
érzelminél) a színpadon elfoglalja a dramaturgiai,
színészi ötlet és forma. A dramaturgia, a játék
tisztasága szememben mindig a mondanivaló
tisztaságát is bizonyította. Az érzelem vagy
tartalom, mely nem válik cselekvő játékká,
nemcsak felesleges, de gyanús is.

Ha módszeresen tudnék gondolkodni, szótárt
kellene írnom, néhány fogalom kissé pontosabb
megfogalmazását adni. Semmi újat nem mondani,
csak kissé precízebben meghatároz-ni, mi is az,
hogy „átélés" (mindjárt világos len-ne, hogy mi
az, hogy „elidegenítés"), hogy mit gyakorol be a
színész mint reflexet, és mit kell rögtönöznie stb.
A divatos impresszionista-intellektuális
szószátyárkodásban erre lenne legnagyobb
szükség.

Színész látomása - közönség látomása: mi a
közös a két látomásban?

A „mintha" (testi közérzet, belsö érzékelés)
minden emberben közös (színészben és közön-
ségben), ez a „muzikalitás" a színjátékban. Ebben
kell, hogy találkozzunk.

Minden művészetnek van „tartalma" (érzelmi,
gondolati). De ami megkülönbözteti: az anyag
belső érzékelése.

A közönség velem játszik. Velünk táncol és
énekel. Szuggesztív eröm: hogy ebbe a „testi"
közérzetbe be tudom vonni a közönséget is. Hogy
megértsenek, minden víziómat a „mint-ha"
nyelvén kell megfogalmaznom. („Én úgy teszek,
mintha ..." - ez a játék.)

Minőségi különbség van a között, amit a szí-
nész átél, és a között, amit a közönség végül lát.

A legnagyobb tévedésnek tehetem ki magam,
ha arra törekszem, hogy a nézö élményében
részesüljek, vagy ha azt akarom, hogy a nézö



egy az egyben azt kapja, amit én adni akarok neki
(ez egyszerűen lehetetlen).

Én egy látvány vagyok a néző számára, de a
magam számára: közérzet. Nekem egy élményem
van, amiböl látvány lesz, a nézönek élménye van,
amit egy látvány okoz. Itt minöségileg más
dologról van szó.

A cél a két élmény minél nagyobb közelítése,
hogy amennyire lehet, hasonlítsanak egymásra.
De miben hasonlítanak? Ezt már nehezebb
meghatározni.

Tudom tapasztalatból, hogy ha én ezt és ezt
érzem a színpadon, akkor a közönség így meg így
reagál a nézötéren; hogy miért, azt nem tudom.
Én megyek egy úton, a közönség is megy ez alatt
az idö alatt egy másik úton. De még az se biztos,
hogy a két út párhuzamos. A megértés tehát
nagyon is kétes. (Az okos emberek
kétségbevonják, hogy beszámolóim hite-lesek,
mert ezt nem tudják.)

Beszélek és gondolkodom „tudatalattiról",
„fizikai cselekvésröl", „kapcsolatról" stb. De még
azt sem tudom pontosan, hogy mit jelentenek, azt
se, hogy lelkemmel vagy idegsejtjeimmel
foglalkozom-e, azt se, hogy ezek a szavak nem
egyszerűen trükkök-e házihasználatra, hogy
eligazodjam, ha baj van.

Az események nagyjából megfelelnek várako-
zásomnak - bizonyos közérzetet a közönség
bizonyos reagálása kísér (siker vagy bukás). Azok
a tennivalók, melyek ehhez a közérzethez
vezetnek, szintén kialakultak már többé-kevésbé.
De az egész esemény képe, legalább felében,
örökre és abszolút fokon megismerhetetlen a
számomra. (Ezen az se segít, ha filmen látom
magam: a kép, amit látok, teljesen mást jelent
nekem, mint annak, aki a nézőtérröl nézi.)

Mindennek gyakorlati következménye: ha a
célra gondolunk, a közönség víziójára, ha nem
tudunk azzal foglalkozni, amivel kell, ha figyel-
münk nem saját tennivalóink felé fordul, ha nem
tudjuk, hogy mi egy gépezettel dolgozunk, ami
létrehoz bizonyos dolgot (a szövet nem hasonlít a
géphez, amely szőtte), ha a feszültségre, a hatásra
koncentrálunk és nem arra, ami a feszültséget, a
hatást létrehozza, ha a karakterre és nem arra, ami
a karaktert produkálja stb.: akkor a játszma
elveszett.

A mesterség: érzék és hozzáértés ehhez a
manipulációhoz.

Ami a színpadon történik, mind lefordítandó
közérzetre, „én-központú" tennivalókra.

Végül is mit gondolna minderről Tökés Anna ?

Köpeczi Bócz István rajzai

Egy szót se értene az egészböl? Hülyeségnek
tartaná? Igaza lenne.

Azt mondják, hogy egyik nagyszerű alakítása
elött fel-alá járt a folyosón, és félhangosan csak
azt mondogatta magában: „Stuart . . . Anikó .. .
Stuart ... Anikó ..."

„Stuart ... Anikó . . .", pontosabb megfo-
galmazása annak, amiböl Tökés csodálatos
alakítása megszületett, mint bármi, amit el-
mondhatok a magam Richárdjáról. Mi más
Richárd, mint : „Púp ... Mikike ..." ?



Semmitöl se szabad félni-az ostobaságtól sem.
Az én gátlásaimnak, melyek igazán csak a

Lorenzaccióban kezdtek megszűnni, egyik leg-
főbb oka egy látszólag „nemes nagyravágyás"

volt. Ha akarom: az okosságom. Az ember ki-
jelentheti egy primitív vagy közönséges gondo-
latára, hogy „nevetséges" - de ezzel még nem tett
semmit. Felfoghatok egy nemesebb, mélyebb
művészetet - de a felfogás még semmi. A morális
hazugság is egy magasabb rendű morál
megértéséböl ered talán, ettöl bűneink még
megtartják félelmes energiájukat. Hinni kell
egyszerű és buta ötleteinkben, belőlünk fakad-nak,
elválaszthatatlanok tölünk, és így realitások. Hinni
kell önmagunkban, más igazságunk nincs, nem is
lehet. A te igazságod olyan, mint a kullancs, attól
úgyse tudsz megszabadulni.

Olivier Othellója néhány ostobaságból szüle-
tett. De ez a néhány ostobaság egy nagy színész-
lélek egészével összeforrt. Olivier Othellójában
Othello tisztasága a legemberibb mocskokkal - és
a nagy művészet a legprimitívebb színészi
ingerekkel és hiúságokkal keveredik.

Amit tudok és megértek, az még nem én
vagyok. Én egy tény vagyok, amelytől nincs
szabadulás.

A veszélyesnek látszó pontokra figyelj, arra,
amit magad is káromlásnak érzel. Isten szava néha
káromlás és nevetséges.

Egyszerre két dolgot kell hogy megtalálj : a
legbiztosabb talpalatnyi földet és legszélsöbb
lehetöségeidet. E kettö felé visz az út. E kettö
elválaszthatatlan.

VISEL-E NYAKKENDŐT A TIGRIS?

Don Peterson Does a Tiger Wear a Necktie?
című művét a Broadway-i Belasco Theatre
mutatta be. A dráma az élet egyik rút, ijesztő
aspektusát ábrázolja bátor szó-kimondással.
A miliőt az író személyes tapasztalataiból is
jól ismeri: kábítószeren élő fiatalok
börtönszerű intézményében játszódik a
cselekménye, a hős egy - valószínűleg az írót
képviselő - fiatal idea-lista angol tanár, aki
megpróbál emberi kontaktust teremteni a
szerencsétlen fiatalokkal, a nagyvárosi élet e
nyomorúságos áldozataival. A kicsengés a
nyers hangvétel ellenére filozófikusan
reményteli és humanisztikus, a dráma pedig
valóban izgalmas. Feszült és kitűnő az
előadás; a főszerepben Hal Holbrook pályája
egyik legjobb alakítását nyújtja. Variety,
1969. 254/3.

fórum
és disputa

JÁNOSA LAJOS

Művészet vagy iparkodás ?

Alig telt el tíz esztendő azóta, amióta a szín-
padi látvány nagyobbik részét megteremtö
díszlettervezőnek nem az a kizárólagos feladata,
hogy a szerző által körülírt helyszínt naturalista
módon ábrázolja. „Naturalista módon" - de
valójában minden természetességet nélkülöző
technikával, enyves festékkel és papírmaséval.
Feladatköre kitágult: hirtelen mindenfélét tudnia
kellett irodalmi és előadási stílusokról, a mozdu-
latlan anyag drámai funkciójáról, az „ahány szín-
darab, annyiféle valóság"-ról, és ehhez ismernie
kellett mindazokat az eszközöket, amelyeket a
XX. század képzőművészete felfedezett. Az
elmúlt tízegynéhány év alatt a magyar díszlet-
tervezö sablonok után dolgozó iparosból bonyo-
lult művészeti ág művelőjévé vált.

A nagy gyakorlattal rendelkező idősebb ter-
vezöknek s a főiskoláról éppen kikerült fiata-
loknak egyaránt újra kellett tanulniuk a mester-
séget. A készen átvett és rosszul alkalmazott




