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A színész Amerikában

Feljegyzések (II. rész)

Háromszáz esztendő

Nem filoszszempontok sarkallnak az
amerikai színjátszás jelenbe tartó útjának
legalább madártávlati áttekintésére.

A közhittel szemben e színjátszás nem
is olyan újkeletű; megbízható források
szerint háromszáz éve kezdődött - igaz,
csupán szórványos, amatőr kísérletekkel.
A sokat hánytorgatott európai hatást
lehetetlen kétségbe vonni, de sajátosan
hazai hagyományok is formálgattak a
képmáson; színészképzésük többféle vál-
tozata sem metszhető l e a múlt gyöke-
reiről.

Az első hivatásos társulatok Angliából
hajóztak be a XVIII. század közepén, és a
puritán elhárítás manővereinek ellenére
óriási volt a sikerük, és a kontinens
lakossága hamarost rákapott a színház-
látogatásra.

A győztes szabadságharc nem egy-
könnyen irtotta ki az Európától, köze-
lebbről az Angliától való függés és füg-
getlenedési vágy egyidejű tudatát az
amerikai emberből; szimptómáiba még ma
is minduntalan belebotlunk. Mosolyogni
kell remek művészeinek kisebbrendűségi
érzésén, amely időnként durcás kivagyiság
formájában tör felszínre. „Az amerikai
színész sem testében, sem lelkében nem
hordoz öröklött hazugságokat-- mondja
Stella Adler - , s mily üdítő ez az angol
színészek mesterkélt, görcsös tradícióival
szemben. Tíz angol színészből kilenc
hasznavehetetlen."

Bizony másfajta elemek is táplálják az
eredeti amerikai színházi tradíciót. Nem
kell kunszt hozzá, hogy a néger hatást
kimutassuk. Az oly nehezen vajúdó
egyenjogúsítást és deszegregációt a szín-
játszás már emberemlékezet óta megva-
lósította. Tanú rá a „minstrelsy" elképesztő
műfaja, amelyben feketére mázolt fehér
színészek néger muzsikára ütő dalokat és
táncokat adtak elő a XIX. század
közepétől kezdve jó pár évtizedig. Hogy
Gershwinen át a néger zene segítette
világra jönni a színháztörténet eddig
legnívósabb könnyű műfaját, az amerikai
musicalt - ehhez nem fér kétség. Hazai
gyökerekből táplálkoznak az új meg új
angol-tudatlan bevándorlók szemének

gyönyörködtetésére való látványos
műfajok; amerikai hagyomány a
vaudeville, a varieté, a börleszk és - a
sztár. A világ-nak mindenütt, mindig
voltak kedvenc színészei: a primadonna
kocsijából ki-fogott lovak a mi
színjátszásunkban is főszerepet visznek,
de a sztár, aki szinte egy monarcha
előjogait élvezi -amerikai találmány.
Találmány? Inkább képződmény: az
amerikai történelmi adottságok szülötte.

A győztes szabadságharc után az ame-
rikai ember legfőbb kincsként egyénisé-
gének és egyénisége kibontásának sza-
badságát kapta. „Országunk történetének
kezdeti fejlődésében igen erős hang-súly
esett a különálló egyéniségre" - írja
Harold Clurman. Itt kell keresnünk a
sztárkultusz eredetét, amelyről a múlt
század egyik sajátosan amerikai irányzata,
a „Personality School" (személyiség-
iskola) is tanúskodik, és amelynek alap-
elve - mint láttuk még a mai „odisn"

szereposztásában is elevenen működik. A
sztárkultusz ellen már századunk elején
megindul az új, együtteshivő művészek
támadása, noha bölcs színházi emberek a
kétféle szinjátszóaspektust szépen össze
tudják egyeztetni egymással. „Ez nálunk
hagyomány - vallja ugyancsak Stella
Adler. - A sztár közönséget vonz, és mi
nem fejlesztettük ki az együttes játékot ...
Úgy látszik, nem vagyunk rá képesek. A
sztár .. össze tudja tartani az előadást.
Persze Csehovot nem szabad sztárokkal
játszatni, de a Hamletet vagy a Warrenné
mesterségét - szabad, sőt, kell."

Ám lássuk tovább a történet sorát: a
XIX. század második felére a hagyomá-
nyos angol, állandó színtársulatok min-
tájára minden műfajban és irányban sok-
színű színházi kultúra bontakozik ki
Amerikában - a leleményes üzletember
legnagyobb örömére, aki tévedhetetlenül
ráhibáz, hogy miképpen lehet a színház
népszerűségéből pénzt csinálni. Sokat.
Például: egy-egy New York-i sikerpro-
dukciót évtizedekig utaztatnak és játszat-
nak mindenfelé; így sorvadnak el sorra a
vidéki színtársulatok, s a több ezres
szériaelőadásoktól így degradálódnak fá-
radt rutiniékké oly nagy színészek Is, mint
James O'Neill, a dráma író apja. A
képletet a Hosszú út az éjszakába című
drámából jól ismerjük. Az üzlet-szellem
ellenhatásaként bont zászlót már a XX.
század elején újfajta, modern mű-vészek
törekvéséből a mind a mai napig tartó
anti-Broadway mozgalom, az amerikai
színjátszás egyik döntő sorsfordulata.

A másik döntő sorsfordulat az eredet
színpadi hagyományt továbbvivő film-
művészet rohamos elterjedése. A nagy
amerikai filmsztárok az élő színpadról
léptek át a filmvászonra: Mary Pickford,
„a világ sweetheartja", Lilian Gish, Clark
Gable vagy a nemzeti hősként elsiratott
Douglas Fairbanks is az eleven amerikai
színjátszás színpadán születtek. Sokat
köszonhet az amerikai színjátszás
Európának, de a film közvetítésével
Európa, sőt, az egész világ is
Ameriká¬nak; mert az amerikai film
virulens léte¬zésének - film és színpad
kölcsönhatása¬képpen - a világ eleven
színjátszásába is sikerült becsempésznie
az amerikai szín-játszás háromszáz
esztendejét.

Üdvös hatása mellett a film árnyoldalai:
a népszerűségvesztést követő szín-házi
válság, a vidéki színházak még ro-
hamosabb pusztulása és ezt követően a
Broadway és mammuttőkével operáló
pénzembereinek egyeduralma.

Az ellenállás egyfelől a Little Theatre
(kisszínház) mozgalommal, másfelől Ba-
ker professzor drámaiskolájával) indul: az
ő nevelése O'Neill - teremtő őse az egész
XX. századi modern amerikai színpadi
irodalomnak.

A kisszínházak fittyet hánynak az üz-
letnek, a „művészet"-re és a modern
szerzőkre esküsznek (O'Neill, Shaw,
Csehov stb.), akiket ma már modern
klasszikusoknak nevezünk, és a Copeau,
Reinhardt s a mindmáig verhetetlen
Sztanyiszlavszkij hatására megújított
színjátszásra,, amely szakít a sztárrend-
szerrel, a naturalizmussal, a látvány ab-
szolutizálásával, és az együttes bensőséges
realizmusára figyel. Sorsuk lehangoló:
legtöbbjük elhullik a pénz elleni szélma-
lomharcban, vagy beadja derekát, és maga
is a pénzre kacsint. A két szerencsétlenség
gyakran együtt jár: az üzlet megbukik, és
ezután üt a dicstelen befejezés órája. (Az
1930-as nagy gazdasági válság is megteszi
a magáét.) De mint minden nemes
törekvés, a kisszínházmozgalom sem vész
a semmibe: létezése jótékonyan
befolyásolja a Broadwayt, serkenti a
művészi becsvággyal nekilendülő drá-
maírókat, és munkája magvaiból új haj-
tásokat növeszt a jövő.

A második világháború után, a har-
mincas években nyit a Group Theatre.
Vezetői közt Harold Clurmannel az élen
ott találjuk a későbbi nagy színházi re-
formereket: Elia Kazant, Lee Strasberget
és Stella Adlert, az örökifjú élő
hagyományt. A baloldali mozgalmakkal
el-jegyzett Group az elkötelezett szerzők



(Odets, Saroyan, Irwin Shaw és mások)
szekerét tolva keserves küzdelmek árán
több mint tíz évig tartja magát, és az ő
érdeme a Sztanyiszlavszkij-módszer vagy
ahogy náluk családiasan nevezik : a
„method" elterjesztése Amerikában, (Van,
aki bevallja, van, aki tagadja - e
sokféleképpen értelmezett tanítás még ma
is a legnagyobb kedvezmény elvét élvezi
az amerikai színjátszásban, holott ott is
avantgarde-dömping van.) The Fervent
Years című könyvében Clurman a Group
sikereinek és törvényszerű bukásának
krónikása is. „Tevékenységünk alapvető
hibája az volt - írja -, hogy míg művészileg
igaz színházpolitikát igyekeztünk
megvalósítani, anyagilag az üzletszínház
bázisára támaszkodva haladtunk tovább.
Eszközeink és céljaink fundamentális
ellentétben voltak egymással . . ." Majd
Robert Ardrey szavaival a
kisszínházmozgalom általános analízisét is
megfogalmazza: „A Group halálra volt
ítélve, mert feltételei az amerikai lé-
nyeggel szemben álltak. A Group arra
törekedett, hogy az együttes fegyelmén
keresztül fejlessze az egyéniséget, s hogy
kollektív oldalról közelítsen az egyén
problémáihoz; ezzel szemben az amerikai
kultúra alapvetően individualisztikus."

A Broadway a második világháború
után is kihívta az üzletszínház-tagadó
szellemeket. A kisszínház nem veszett el,
csak átalakult: ezután off-Broadwaynek,
majd off-off-Broadwaynek nevezik.

Az első off-Broadway színház, a Circle
in the Square a Greenwich Village-nek
nevezett New York-i Montmartre-on nyit
195z-ben, s mit sem törődve az ilyes-fajta
kezdeményezések törvényszerű sorsával,
még ma is é1, megél és virágzik, sőt, mi
több, színésziskolát tart fenn. (Finnyás
modernek nem is tartják igazi off-
Broadwaynek!) A Circle példájára egyre-
másra szaporodnak az off-Broadway
színházak, s az üzletszínházzal szembeni
kiállásuk és kihívásuk a kimúlt kis-
színházakkal tart rokonságot - csak az
időközben lefutott húsz esztendő új mo-
dernségének új változataival lepik meg az
amerikai színjátszást.

Az igazi nagy színházi robbanás a hat-
vanas évek off-off-Broadway szertelen-
ségeivel rázza meg az amerikai színjátszás
fundamentumát, amikor Joe Cino Caffe
Cino nevű piciny kávéházában új írók és
színházművészek előtt kinyitja a
kísérletezés kapuját; de legjelentősebb
pillanata Ellen Stewart, az amerikai szín-
házteremtő géniusz már-már legendás
alakjának felbukkanása 1962-ben: anyács

ka - Ellen Stewart; ezért nevezték el
színházát La Mamának, ahol hosszú ideig
saját ruhatervező-keresetéből tartotta el új
írókból, rendezőkből és színészekből álló
keresztes hadát. Ellen Stewart mágnesként
vonz magához minden értéket, és ami oly
ritkán társul az efféle érzékenységgel -
még a pénzszerzéshez is ért:
alapítványokat szerez, mecénásokat állít a
La Mama mellé, több száz új amerikai író
még több száz új darabját mutatva be két
évtized alatt. Sikere világraszóló : ma már
Európában, Dél-Amerikában,
Ausztráliában és Japánban is játszanak La
Mama fiókcsoportok.

Anti-Broadway színházat csinál az
örökmozgó Joseph Papp is: az ő terrénuma
nem a kicsiny, hanem a város és privát
személyek támogatását élvező óriás
vállalkozás; az off-off-Broadway szülötte
a számos néger és spanyol színház,
nemkülönben egyes templomokban mű-
ködő csoportok, amelyek néha szóki-
mondó, kifejezetten szexközpontú, Artaud
módjára kegyetlen előadásaikkal ej-tik
ámulatba az embert; és az anti-
Broadwayhez sorolandók a Csipkerózsika-
álmukból felébredt regionális szín-házak;
színvonaluk emelkedő tendenciát mutat, s
a jóslat szerint rövidesen ők lesznek
Amerika rendezőinek és színészeinek
legnagyobb fogyasztói. Ugyan-így anti-
Broadway az egyre szaporodó nyári,
vacsora, közösségi és szabadtéri színház,
és mind közt a legfontosabb-ként: az
egyetemek amatőrből hivatásos szintre
emelt és fejlesztett színházai-nak végtelen
sora.

A variáció végtelen

Hazájuk színészképzéséről még sem
könyv, sem tanulmány nem jelent meg az
Egyesült Államokban; feljegyzéseim
csupán egy kíváncsi turista néhány jel-
legzetes iskolatípusról készült pillanat-
képeinek tekintendők.

A hivatásos színészek oktatása vi-
szonylag újdonság Amerikában. A hajdani
színész vagy a társulati munka köz-ben,
vagy valamelyik pályatársától tanult. Az
American Academy of Dramatic Arts
(1884) kétéves iskolája az egyet-len
kivétel, s noha még ma is viruló mű-
intézete kismillió saját nevelésű sztárral
kevélykedik - sznob pesti értelmiségi
módján -, modernként jegyzett tanács-
adóimra hallgatva, én elkerültem az aka-
démikus Akadémiát.

Sajátosan amerikai jelenség hivatásos
színészek oktatása az egyetemeken, ami a
még ma is virágzó, de ősrégi eredetű

amatőr hagyomány egyik hajtásaként nőtt
ki századunk első évtizedeiben - a
kisszínházak, az anti-Broadway és az „an-
tiüzlet" korszakában. E színészképzés
platformja (színjátszás és színészképzés
egymás tükörképei) nem esett messze az
új színházi törekvésektől.

A programcsinálók hazai tradíciók hi-
ányában az európai konzervatórium
mintáját választják - és Sztanyiszlavszkijt,
aki majdnem annyira Amerika nemzeti
hagyományaként fungál, mint idehaza
Shakespeare.

New York University
(New York Egyetem)

A New York University, a továbbiakban
csupán NYU, azaz a kezdőbetűket fone-
tikusan összeolvasva: ENVÁJJU a Mű-
vészetek Iskolája keretén belül 1966-ban
kezdett színészoktatást. Theodore Hoff-
man, a színészprogram megalkotója, a
Carnegie Institute színésziskolájának haj-
dani spiritusz rektora, a NYU színésztan-
szakának igazgatója volt az informátorom.
Beszélgetésünkben Kari Weber, a
rendező-tanszak vezetője is részt vett;
egyik megjegyzését mottóként írtam fel
gyarapodó anyagom dossziéjának borí-
tójára: bár a rendezés művészete a XX.
századi Amerikában jócskán előretört, és
Chaikin, O'Horgan, Alan Schneider vagy
mások személyében a világ színvonalát
nemcsak elérte, de túl is szárnyalta tán - az
amerikai színjátszás alapjában véve nem
rendező-, hanem színész- és drámaíró-
központú volt és maradt. Még a rendező
barát Ellen Stewart is így köszönti
közönségét előadás előtt: „Jó es-tét,
hölgyeim és uraim! Üdvözlöm önöket a
szerzőnek és a színház minden formájának
szentelt kísérleti színházunkban!"

Az NYU példáját Amerika legjobb
egyetemei követték, s közülük eddig
tizenkettő az oktatás következő alap-
elveiben megegyezve - szövetségre lépett
egymással:

1. szakítás a típusszereposztással; 2.

nyitás az ensemble és a repertoárszínház
felé; 3. hivatásos művészek nevelése; 4.
felvételi vizsga tehetség alapján; 5. a
tantestületnek akadémiai státustól
független, a pályán szerzett érdemek sze-
rinti kiválogatása; 6. ösztöndíjak és a
diplomások további támogatása.

Az NYU - akárcsak a többi magán-
egyetem - óriási tőkéjét a tandíjakból
(magas : öt-hatezer dollár évente), privát
alapítványokból, barátok, nagyvállalko-
zók, öregdiákok, részvénytársaságok és



emberbaráti intézmények támogatásából
szerzi. A viszonylag kis számú
hallgatónak juttatott ösztöndíj is
magánosoktól ered. (A mecénás duplán
jól jár - a mű-pártolás dicsősége mellett
adományát levonják jövedelemadójából.)

Az alapelvektől eltekintve az oktatási
program minthogy az intézmények
nem tűrik az uniformizálást a tanul-mányi
évek, az előadások száma, a kor-határ stb.
tekintetében el-eltér egymástól, de a
lényeget illetően az NYU programját
bízvást az egyetemi hivatásos
színészoktatás reprezentáns formájának
tekinthetjük Amerikában.

Az NYU színészoktatása nem egyet-len
üdvözítő módszerre esküszik, növen-
dékeit mind elméletben, mind
gyakorlatban a modern és a régi tanokba
is bevezeti, mert a különböző műfajok és
a különböző működési területek egyiket
sem nélkülözhetik.

A felvételi vizsgákat a Szövetségbe
tömörült egyetemek egy-egy megbízottjuk
jelenlétével Amerika nyolc nagy-
városában tartják, úgy hangolva össze az
időpontomat, hogy a pórul járt jelent-
kezők még egy másik helyen is szerencsét
próbálhassanak.

A követelmény két-háromperces, bár-
mely műfajú monológ, majd az érdeklő-
dési kört és a jellemi kvalitásokat für-
késző interjú. Az „odisn"-nel ellentét-ben
(bár ennek is ez a neve) itt már nem egy
bizonyos szerepre alkalmas szereplő,
hanem alakváltozásra képes színművész-
jelölt kerestetik.

A művészetek iskoláján belül az NYU
kétféle színészképzési lehetőséget kínál.
A „színházi program" három, illetve elő-
képzettség nélkülieknek négy esztendő.

Alsó korhatár tizennyolc - felső kor-
határ annál kevésbé sincs, mivel az I.
évesekkel gyakorló művészek is együtt
tanulnak. A továbbjutás nem automatikus,
a munkát hónapról hónapra értéke-lik, s
mindenki bármikor eltanácsolható.

A gyakorlati tárgyak közül a növen-
dékek minden évben tanulnak színját-
szást, mozgás-, hang- és beszédképzést.
Az első év gyakorlatához a díszletezés,
világítás és más technikai ismeretek
külön tantárgyként tartoznak hozzá.

Az első év elméleti tárgya: „A kutatás
és a fogalmazás módszerei" az elméleti
felkészülésre és a szép, tiszta angol fogal-
mazásra tanít. A második év elmélete a
színpadi zenével és a színház és dráma
történetével foglalkozik. A harmadik
évben „A művész és a társadalmi válto

zások a bizonytalanság korában" című
stúdium pontosan azt a kérdéskomp-
lexumot járja körül, amit az izgalmas cím
ígér.

A kötelező elméleti tárgyakkal azonos
pontszámban kötelezően választható
évente az NYU érdekesnél érdekesebb
tanfolyamai közül - ami csak tetszik. A
gyakorlati és az elméleti órák pont-száma
a gyakorlat javára eggyel több.

A pontszám a hallgatók elfoglaltságáról
mit sem árul cl nekünk; de száznégy
oldalas Bulletinjükben találtam egy mon-
datot, ami annál többet: „A hallgatók
reggel kilenctől éjfélig vehetők igénybe
próbák és előadások számára."

A színjátszás oktatása a fokozatosság
elvét követi, s a színész önmagán végzett
munkája, a. jellemábrázolás, jellem-
fejlesztés, a jelenetek kidolgozása és a
különféle stílusgyakorlatokon keresztül
jut el az inkább stúdiómunkának, mint
közönség számára kész előadásnak szánt
produkciókhoz. Az oktatásban fontos
szerep jut az improvizációnak és az imp-
rovizációs játékok gyakorlásának. A
módszer a különböző tanárok művészi
hovatartozása szerint Sztanyiszlavszkij
Brook és Grotowski tanításán alapszik; a
tananyag a görögöktől napjainkig minden
valamirevaló drámaíró munkásságát
felöleli.

A színpadi mozgás, hang- és beszédképzés
komplex tantárgyán belül a résztár-
gyaknak szigorú párhuzamossága ural-
kodik. A. különféle mozgásiskolák gya-
korlatait funkcionális anatómiával és
jógával kapcsolják össze; a hangsúly a
lehetőségek sokféleségére, nemkülönben
a vokális képzés és a mozgás integ-
rálódására esik.

A beszédtanítás alapja a hangritmus és
a dallamvezetés az idegen és amerikai
angolban; az egyéni beszéd kialakulá-
sának geográfiai, klimatikus, társadalmi,
gazdasági és műveltségi tényezőinek
tanulmányozását dialektusban írt dara-
bokkal és az életből ellesett karakterek
beszédével dokumentálják. E tárgy kere-
tében foglalkoznak az emberi fiziognómi-
ával, a jelmezviseléssel, díszletismeret-
tel stb., sőt, a növendékeket a „Show-
Business" és az elhelyezkedés fineszeibe
is beavatják. A záróvizsga „odisn"-ként
funkcionál. S jelen vannak mind a ren-
dezők, producerek, menedzserek, igaz-
gatók stb., és úgy folyik le, mint külön-
ben.

E mesterségben nincsenek garanciák, de
aki jól szerepelt a felvételin és becsü-

lettel végigdolgozta a szemesztereket,
kapott olyan felkészítést a pályára, hogy
a tapasztalat szerint (s ezt értettem
előzőleg a diploma indirekt hasznán)
nagyobb eséllyel indul az „odisn"-eken -
nem mert papírja van, hanem mert
nagyobb a tudása.

„A drámai iskola" a színházi program-
mal szemben azoknak nyújt lehetőséget,
akik a színházi gyakorlat mély tanulmá-
nyozása mellett szélesebb körű elméleti
tudásra is számot tartanak. A képzés
mindenki számára négy esztendő. Ám a
hallgatók választási szabadsága a külön-
féle oktatási módszerek között a mi
rendhez, sőt rendszerhez szokott agyunk
számára szinte felfoghatatlan. A gyakor-
lati tárgyakat New York különböző, az
egyetemről független legjobb színiisko-
láiban tanulhatják akár mind a négy éven
át ugyanott, akár a fakultás
egyetértésével évenként váltogatva. Stella
Adler, Lee Strasberg hagyományosabb
stúdiói mellett a Circle in the Square
vagy a Kísérleti Színházak is választ-
hatók. A kimeríthetetlen NYU Bulletin-
ben lapozgatva, a tizenegy, szemeszte-
renként felváltva. látogatható kísérleti
színház között Squat címszó alatta követ-
kező sorokra bukkantam: „Előadásaik az
artaud-i elvek és... a mixed-media hap-
pening technikájának szintézisét tükrö-
zik. Peter Halaz és Anna K o o s . . . " „Pe-
ter Halaz"-t és „Anna Koos"-t remek
előadásukból és személyes beszélgeté-
sünkből is jól ismerem, míg a többi tíz
kísérleti műhelyről mit sem tudok. De
bizonyára ők sem a múlt századból ma-
radtak ránk műemlék gyanánt. Es az
NYU tárt, nyitott intézménye nemcsak
hogy tiszteletben tartja és elismeri e va-
donatúj kezdeményezéseket, hanem dip-
lomát is ad azok kezébe, akik a színház-
művészetnek ezt az ágát választják.

„A drámai iskolá"-ban a pontszámok
fele-fele arányban oszlanak meg gyakor-
lat és elmélet között. A kötelező elméleti
tárgyak bizonyos pontszám erejéig
szabadon választhatók az angol fogal-
mazás, a színház- és drámatörténet,
történelem, képzőművészet, zene, film,
filozófia, társadalomtudomány, antropo-
lógia, biológia, közgazdaságtan és a
pszichológia köréből. Ezen felül - akár-
csak a Színházi Programban - bizonyos
pontszám erejéig kötelezően választ-ható
az NYU bármelyik fakultásának
bármelyik tantárgya.

A. vizsga itt is „odisn"-ként funkcio-
n á l . . . és megint elölről.



A Juilliard School
Micsoda öröm volt a paradicsomi Lincoln
Center, New York modern művelődési
központjának gyönyörű szobrok és fák
közt szökőkutat csobbantó medencéjének
káváján ücsörögve eltűnődni utált
civilizációnk csakazértis szépségén! És
micsoda káröröm, hogy ottlétem két
hónapjából hat hétig a víz leereszt-vén, a
szökőkút nem működött. Úgy, hát nálatok
is?

Itt, a Metropolitan Opera, a New York
City Opera, a New York City Ballet, a
Repertory Theatre, a Music Theatre és a
New York-i Filharmonikusok
közelségében, velük a legszorosabban
együttműködve és a tapasztalatokat
megosztva, itt áll a Juilliard színművé-
szeti konzervatóriuma. A Juilliard is
magánintézmény, és bár nem egyetem, az
egyetemek szövetségébe tartozik. A
felvételi vizsga követelménye az NYU-
val azonos. Az oktatás mindenki számára
négy esztendő, a tantestület hivatásos
művészekből áll, a hallgatók átlagéletkora
huszonnégy év, a tandíj négyezer-ötszáz
dollár évente. A hallgatóknak mintegy
fele részesült az 1981/82-es tanévben
magáneredetű ösztöndíjban.

Az iskola működéséről Suria Saint-
Denis igazgatónőtől kaptam - kifogy-
hatatlan türelmének jeleként - többszöri
felvilágosítást. Férjének, az iskola ala-
pítójának, a világhírű színházművész és
színészpedagógus, Michael Saint-Denis
szavaival kezdte: „A drámai kifejezés
minden lehetséges eszközével rendelkező
színészt akarunk nevelni, aki szem-be tud
nézni a ma és a holnap örökké változó
színházának követelményeivel, és aki
maga is részt tud venni ebben a
változásban."

A Juilliard színészoktatása mind elmé-
leti, mind gyakorlati téren az organikus
összetartozás elvére épül, következéskép-
pen - szemben az NYU-val - itt semmi
sem választható szabadon, semmi sem
hagyható ki, mert egyetlen lapszus az
egész építmény összeomlásával fenyeget.
Minden tantárgy - egyetlen egészet alkot.

Az iskolában négy éven át nap mint
nap folyik színjáték-, mozgás-, beszéd-és
hangképzés; az oktatás sokoldalúságát
tartva szem előtt, a tanerőket évente cse-
rélik. A test- és a hangképzés közt - mint
az NYU-n - teljes a párhuzamosság.

Az első év a felfedezés és az előkészí-
tés ideje, amelyben a legfontosabb a
színész belső szellemi-érzelmi élete és
fizikai eszközeinek kapcsolatát megte

remteni hivatott improvizáció; nem
kevésbé fontos prózának és verseknek
egyszerű felolvasása, mint a hazai és
idegen irodalom értékei élményszerű,

elsajátításának eszköze. Az év vége felé
az improvizációs gyakorlatokhoz külön-
féle maszkokat öltenek, mert - ez is
Michael Saint-Denis tanítása - az arc
takarása a belső koncentrációt segíti, és
felszabadítja a fizikai kifejezés eszközeit.
Az év folyamán kettő-négy színdarabbal
(Shakespeare vagy a restauráció) készül-
nek fel a hallgatók. A második évben
folytatódnak az improvizációs gyakor-
latok, s csak félidőben kezdődik az imp-
rovizációk és a technikai munka össze-
kapcsolása. A felolvasások most már
különböző stílusban írt darabok gyors
egymásutánjában követik egymást: ezt
nevezik stílusgimnasztikának, s arra való,
hogy a hallgatók a naturalista, realista,
expresszionista vagy abszurd stílusban írt
műveket is adekvát módon tudják
megközelíteni. A harmadik év az interp-
retáció ideje: a tananyag Csehov, Shaw,
Ibsen és a többi modern klasszikus; az
iskola műhelyszínházában annyi darabot
adnak elő az év folyamán, amennyire
csak képesek. A tantestület segíti a növen-
dékeket interpretációjuk folytonos meg-
újításában, hogy elkerüljék a modorossá-
gok beidegződését. A negyedik évben
alakul meg a „Juilliard Színjátszó Tár-
sulat". Három produkciót készítenek elő,
három különböző stílusban; ezek a
Juilliard ezerszemélyes színházában
kerülnek bemutatásra. Persze, ezek is
„odisn"-ként funkcionálnak stb.

A hallgatók mind a négy évben tanul-
nak kulturális anyagot, és központi hely
illeti meg a stílusok stúdiumát. „A stílus
se nem archaikus, se nem akadémikus .. . -
írja Michael Saint-Denis -, a stílus
hatással van az egész életre, és saját
korunk és országunk öntudatlan érzetével
fordulunk különböző országok különböző
korszakainak interpretálásához. A múlt
rekonstrukciója halott dolog. Ugyanígy
lehetetlenség a múlt utánzása. A múltat
újra kell alkotni kortársi szemmel - mert
az ember nem képes halál-veszedelem
nélkül leválasztani magát saját koráról. . .
A kortárs művész a múl-tat csak mai
szemszögből ábrázolhatja, vagy a vele
született tradíciók, elmúlt korok és
idegen országok valóságáról szerzett
tudása, értékelése és érzései szerint.
Nincsen két világ - nincsen külön világa
a modern és a klasszikus színház-nak.
Csak egy színház van, mint ahogy csak
egy a világ."

A világ egységének e boldog tudata
teszi oly széppé a pillanatot, amikor az
ember belép a Juilliard kapuján a 65.
utcában.

Stella Adler Conservatory
Brustein szerint Stella Adler Amerika
legnagyobb színészpedagógusa. Várójá-
nak falán újságkivágások hirdetik korát,
nem titok, hát elárulom: Stella Adler
nyolcvan esztendős, szőke, karcsú,
mozgékony, okos és művelt - fiatal hölgy,
akinek legféltettebb és legirigyeltebb
kincse, hogy közvetlen tanítványa volt
Sztanyiszlavszkijnak Amerikában.
(Amint belép az ember, iskolájának
várótermében a mester arany mellszob-
rával találja szembe magát.) Stella Adler
követte a mestert Párizsba is; mellette
dolgozott, amikor a módszer utolsó vál-
tozatainak egyike megszületett. És Stella
Adler a végleg kikristályosított „mód-
szer" letéteményeseként azt vallja, hogy a
színésznek nem az emlékezetére, hanem
teremtő képzeletére kell hagyatkoznia az
alkotásban, mert a tudatos múlt béklyóba
veri a költészetet; a színésznek saját
karakteréhez tartozó múltat kell kreálnia,
és földhözragadt élményei helyett kétezer
esztendő öröklött, ön-tudatlan memóriáját
felszabadítva kell a színpadi élet
közegében megalkotnia a figurát. E
ponton áll szemben a „mód-szer" másik
prominens képviselőjével, a röviddel
ezelőtt elhunyt Lee Strasberggel, aki a
színész saját tudatos múltjának és
szenzuális élményeinek színpadi
felhasználásában látja a hiteles alkotás
előfeltételét.

Stella Adler tanításának másik
„vesszőparipája" a színpadi beszéd
tisztaságának finomítása és vigyázata. „A
színészek mindenütt a világon jól
beszélnek a színpadon, kivéve Amerikát"
- olvastam egy interjújában. (Nálunk nem
járt!)

Richard Scanlon, színház- és dráma-
történész, az Adler-iskola főadminiszt-
rátora kalauzolt el a kétesztendős tanítási
programban, amely kötelezően írja elő
mindvégig a színjáték-, a beszéd- és a
mozgásórák látogatását. Ezen felül külön
tandíj fejében felvehetők más speciális
tárgyak is (stílusgyakorlat, a fizikai
cselekvés módszere, vívás stb.). Az alsó
korhatár tizennyolc év, felső kor-határ
nincs. Felvételi vizsgát csak Stella Adler
egy-egy személyes kurzusához
követelnek meg. Az első év egyetlen
szerzője Shakespeare: benne szinteti-
zálják mindazt, amit a többi órán
tanulnak. A továbbiakban a modern



klasszikusok és a mai szerzők szerepelnek
a tananyagban. Külön elméleti oktatás
helyett bevezető előadások ismertetik a
kort, a kosztümöket, a korszerű mozgást;
a modern klasszikusok, illetve a modern
szerzők tanulmányozásához a
növendékek végzik el a kutatómunkát.

A kétéves tanfolyamon kívül megfelelő
tandíj fejében bárki látogathatja az iskola
bármely óráját: de tizenöt hét a
legrövidebb idő.

Stella Adler iskolájában a pálya sikeres
művészei is szép számban tanulnak to-
vább. Ez nemcsak Adlert, hanem az
amerikai színészt is általában jellemzi: a
tanulás életfogytiglani. Marlon Brando
még ma is vesz színészórákat.

HB (Herbert Berghof) Studio

A. hozzá hasonló kurrens iskolatípusok
közt az övé a legjobb reputáció New
Yorkban. Már külsejével is belopja magát
a szívekbe. A Greenwich Village kellős
közepén, a Bank Streeten, rozoga, fából
ácsolt csigalépcsőn kocog fel az ember a
harmadik emeleti előadóterem-be. „Én
nem hiszem, hogy normális vagyok" -
danoltam magamban blőd vigyorgással.
Ezek itt sokkal szegényebbek, mint mi
vagyunk! Hát elképzelhető, hogy idehaza
egy tanyasi iskola képesítés nélküli
tanítója leüljön egy ilyen sánta lábú,
színehagyott, mázakopott „tanári
asztalhoz"? Mert hogy New York
legkiválóbb hatvankét művészének nem
derogál!

A HB Studióban reggeltől estig nap
mint nap, szombaton és vasárnap is tanítás
folyik. A brosúrában hirdetett kreatív
szabadság vezérelve itt kézzel-fogható
valóság: a hallgató válogathat a színház és
színjátszás körébe tartozó valamennyi
stúdium között, ami csak a földön létezik.
A HB-be tizenéves kortól kilencvenig
mindenki járhat, és annyi órát hallgathat,
amennyit akar s amennyire a pénzéből futja
(nem drága), addig látogatja az iskolát,
amíg bele nem un, a tanárok közül azt
hallgatja, akit akar. Általában egy-egy
foglalkozás egy egész délelőttöt vagy
délutánt vesz igénybe. A növendékek
többsége csak egyszer egy héten vesz részt
a foglalkozásokon, de akinek pénze és
ideje van, akár az egész napját is ott
töltheti, és nem fog unatkozni. Hirdet a
HB viszonylag igen olcsón egy
színiiskolában általában szokásos
tárgyakból össze-válogatott teljes
programot is! Á HB Studio New York
egyik legnépszerűbb színészcsináló helye.

Gyakornokság

Több tucat olyan szakszervezeti színház
működik Amerikában, amely állandó
tagjai mellett tíz-hetven gyakornokot is
felvesz évente. Korhatár nincs. E gyakor-
nokok végzik a színház körüli összes
munkálatokat: varrnak a műhelyben,
segítenek a világosítónak, súgnak, taka-
rítanak, ácsolják a díszleteket stb. Elfog-
laltságuk reggel kilenctől este tizenegyig
tart. A különböző színházakban különböző
a szokás. Munkájukat általában ingyen
végzik, sőt, még a lakásért is és az
ellátásért is fizetniök kell. De olyanról is
tudok, ahol valami pénzt is kapnak, vagy
ebédet vagy vacsorát. Van, ahol főzhet-
nek maguknak, van, ahol nem. A variáció
végtelen. A gyakornokok színházanként
más és más képzésben részesülnek. Itt
mozgásgyakorlatokat végeznek, ott
énekelnek vagy improvizál-nak, esetleg
sportolnak vagy futnak. A gyakornokság
nagy népszerűségnek örvend a színészi
pályára készülők között, mert ha
valamiféle szerephez is jut-nak
robotolásuk helyén, a színházban,
bizonyos pontszámkulcs és az eltöltött
hetek száma szerint a szakszervezeti
tagsági igazolványt - ötszáz dollár leszur-
kolása után - esetleg megkaparinthatják.
Hogy mire mennek vele ? Erről szól
feljegyzéseimnek jó néhány szava.

Creativity Expansion Workshops

Alkotóműhely. E szép cím alatt New
York-i jó barátom, David Dowd színész,
rendező, színésztanár kétszobás stúdió-
lakása található a 10. Avenue és a 43. utca
sarkán, a harmincnegyedik emeleten.
Iszogattuk a kávénkat, és bámultuk
odalent az opaleszkáló-folyót.

David, holnapután utazom, és nem tudok
semmit.
 Pedig folyvást az iskolákat bajod.

Éppen ez az. Az egyetemekre, a színi-
iskolákba viszonylag kevesebben járnak. A
legtöbb szerencsétlen az ilyen privátnál tanul,
mint te vagy; milyen szempontok szerint
tanítod te a növendékeidet?

- Szempontok? Csak egyetlen szempont
van: a művész saját szempontja.
 De hogy néz ki ez a gyakorlatban? -

Azért jönnek hozzám, hogy felfedezzem
őket saját maguknak. Én nem sulykolok
beléjük idegen anyagot; tiszteletben
tartom személyiségüket.

- És a technika?
- Mindenkinek saját technikája van, azt

kell továbbfejleszteni és lefordítani a
színház nyelvére.

- Tegyük fel', hogy bekopog hozzád vala-ki...
egy fiatal leány. Színésznő szeretne lenni.
Honnan tudod, hogy tehetséges-e?

-- Ezt sose lehet előre tudni. Alkotni
akar, és én azért vagyok itt, hogy segítsek
neki.

De hogy kezded el az egészet?
 A legtöbbször megkérdezem: hogy

kezdjük el ? És a válaszából már kezdem
megismerni a személyiségét.
 A személyiség, a személyiség ! Szép ! De

hát ebből ered a típusszereposztás, a típusba
merevedés, a rugalmatlanság. Hát nem?

- A szereposztás nálunk a külső és a
karakter alapján történik. Eszerint kapnak
vagy nem kapnak szerepet az „odisn"-
eken. Az a feladatom, hogy segítsem őket
egyéniségük és karakter-jegyeik
hasznosításában: ez az érvénye-sülés útja.
A színészet - kár volna tagad-ni - épp
annyira művészet, mint üzlet. De
személyiségüknek ezt a medrét aztán
szélesíteni kell,

- Hogyan?
 Fokról fokra. Karakterjegyeiktől
mindig egy icipicit elütő feladatokkal. És
a tananyag? A szerepek?
-- Ki mit választ. Csak észrevétlenül

szabad irányítani.
 A fene azt a nagy szabadságot ! Vala-mit

csak megkövetelsz tőlük?
- Sokat. Fegyelmet, pontosságot, sza-

badon választott feladataik tökéletes
megoldását, a műhely munkájának és
társaiknak tiszteletét.

- Itt voltam a múltkor egy órádon. Mik
voltak azok a gyakorlatok?

- Improvizáció, etűdök, légzés, kon-
centráció, a test tudatosítása. A gyakor-
latok régiek, mint maga a színház, de
mindig megújulnak a színész személyisége
és a kor új fogalmai szerint.

- Szeretsz tanítani?
- Imádok. Egy vibráló, bűvös kör alakult

ki köztünk: a műhely szelleme.
Egymásnak adjuk az új meg új impul-
zusokat.

- Egy utolsó kérdés, amit már mindenki-nek
feltettem. Szerinted miért akar mindenki
színész lenni Amerikában?
 Már a közelsége is nagyszerű: oly

sokoldalú, oly elbűvölő és oly érdekes az
amerikai színház. Hát nem tudod ?
 Hát nem. Mit gondolsz, honnan jöttem

én, hogy a ti szemtelenül drága jegyeiteket meg
tudjam fizetni?
„Ah! Amerikába!"


