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A próbafolyamat néha kínosan intim
és ízléstelen. Nem nevelés, inkább
sportoktatás - de talán még inkább
varázslóiskola vagy szeánsz, ahol

szellemekkel kell bánni. A színész
bizalmas viszonyba kerül sok mindennel,
amivel a mindennapi életben nem illik
vagy nem is lehet foglalkozni: bűnökkel,
szellemekkel, sötét és veszélyes indula-
tokkal. A színpad, ez a rosszul világított és
kopár, sőt piszkos munkahely, a szó szo-
ros értelmében babonás és elvarázsolt
világ. Egy-egy rosszul sikerült szó elront-
hatja az egész varázslatot. Kialakult, de
végig nem gondolt és egészen meg nem
értett módszerek, fogások, szellemhívó
jelszavak, hangulatkeltések: ezek az esz-
közök, és minden percben készen kell állni
az esetleg megjelenő szellem fogadására.
Tréfás, imádkozó, félálombéli hely.

Azt szokták mondani (és van ebben
igazság), hogy a színészek nőiesek":
hiúak, hisztérikusak, kiszámíthatatlanok.
Hozzátehetjük: a színész nemcsak nő, ha-
nem prostituált is, mindig tudnia kell sze-
retni - és bárkit. Még ihletének is van nőies
jellege, kívülről kell megtermékenyülnie,
múzsákra szorul, szerzőre, rendezőre,
igazgatóra. Ezért fő kérdése rendezőhöz,
közönséghez: „Szeretsz?" - élete függ a
választól, meg kenyere is.

Egy tanácskozó színésztestület olyan
nevetséges, mint bohózatokban, ha nők
tanácskoznak: pletykák, fúrások, hízelgé-
sek, és rendszerint a kosztpénz problémá-
jához lyukadunk ki.

A közönség mindebből megérez vala-
mit, ezért hiszi, hogy a színész erkölcste-
len fajzat. Ez nem igaz. De a pletykák miatt
még nem kellene tagadnunk, hogy elját-
szani Hamletet vagy Macbethet: ehhez
elfajzottság kell, csaknem egy bűnöző el-
szántsága - vagy egy szent gyötrődése. A
színész áldozat, kiszolgáltatja magát.

A színházbán a rendezők töltik be a
„férfi", a szellem szerepét.



A kötelesség, a „szabályzat" azt mond-
ja, hogy - szemben a színészek hisztitö-
megeivel - a rendezőnek „objektívnak"
kell lennie. Ezt az objektivitást a rendezők
viselik is mint társadalmi szerepet, ki szi-
gorúan, ki kedélyesen, ki a felnőtt atyai
fölényével. A rendezői értekezleteken úgy
tárgyalnak, mintha a színész tubus volna,
amelybő l a rendező majd kinyomja a kí-
vánt alakítást. Egymás között fölényesen
ítélkeznek: „sértődött ... a másik szerepét
akarja ... ö regsz ik . . . " Ez a fölény nem a
tapasztalattal jár, nem is a tehetséggel
vagy tudással, hanem a státusszal: a
rendező a főiskolai oklevéllel együtt
birtokolja. A főiskolát végzett növendék
azonnal tagja lesz egy társaságnak - a
legtalálóbb, ha azt mondom: „maffiatag"
lesz.

Ez így van: ha valóban érteni akarjuk a
színházi világ működését, ha el akarunk
igazodni szerkezetében, legcélszerűbb,
ha megnézünk egy divatos filmet az olasz
maffiáról, ha megszemléljük a szicíliai
falvak életét a maffia uralma alatt. Ilyen-
fajta uralmi és együttműködési rendszer-
ben élünk és dolgozunk a főiskolától a
színházakig és egyéb munkahelyekig. Ez
közismert, ez a napnál is világosabb, és ez
az, „amirő l nem beszélünk". Nem csak
azért nem beszélünk, mert félünk. Félünk
is persze: a filmekhez hasonlóan a mi
életünk is felmutatja egy-egy magányos
és rendszerint naív „hős" példáját; nem-
csak bukásukat, hanem azt is, hogy a
„falu" népe milyen mozdulatlan arccal és
hallgatva nézi végig ezt a bukást. De azért
sem érdemes beszélni róla, mert nem
tudunk jobbat. Ha élni akarunk, nincs más
választásunk, mint a maffia, és el kell
ismernünk, hogy az a rendszer is kitermeli
a tehetségek bizonyos rétegeit, biztosítja
a tisztes és középszerű jólétet - van is
benne valami „jótékony": engedélyezve
vagyunk. És mit kezdjünk azokkal, akik
megkísérelnek - ilyen vagy olyan okból -
kilépni a sorból, de végül peches legé-
nyeknek bizonyulnak, lecsúsznak,
tehetetlenkednek - semmit nem tudnak
nyújtani? A szerencsétlenség nem vonzó,
és a színházban aztán különösen nem. A
szín-házban siker kell.

A siker feltétele pedig a hallgatólagos
beilleszkedés. Elvégre itt csak végső eset-
ben gyilkolnak - és a maffia szálai vala-
hová a távolba futnak, ahová közönséges
halandó bepillantani sem tud. Egyszóval:
a maffia életképes! Ezért aki élni akar, az
tudomásul veszi, hogy a hallgatás és a
hűség kötelező.

Gábor Miklós Oidipusz király szerepében
(lklády László felvétele)

Az utóbbi években (a hatvanas évek első
felében történt meg a végső csere és
elhelyezkedés) az igazgatói székekben is
rendezők ülnek. Feltételezhetjük azt is,
hogy az állam részérő l ezt a művészi
önállóság elismerésének szánták. De arra
már nem esküszöm, hogy a lépés el is érte
a c é l j á t - ha valóban ez volta célja.

A gyakorlatban nem a művész került az
igazgatói székbe, hanem az igazgatói te-
kintély került le a próbák légkörébe, a
színház legbelső életébe, az élet központ-
jába, a születések világába. A rendező
nem mint művésztársunk mozog köztünk,
színészek közt, hanem mint főnök az alkal-
mazottak közt. A színész ugyanis semmi.
Ez nem volt mindig így, ez a megszokás
ellenére sem szükségszerű. A színész
„hatalma" a népszerűség volt, a színész
szövetségese például a tőkéssel
szemben a közönség. Mára ezt a
szövetségest elvesz-tettük. (Én például
nem érzem, hogy bár-miféle kapcsolatom
is lenne a közönséggel, azt se tudom
igazán, melyik szerepemben van sikerem
és melyikben buktam meg, nekem csak a
kritikával és a közönségszervezővel van
kapcsolatom. Tőlük függ az életem.)

(Csortos Gyulának egyszer gázsivitája
volt az igazgatójával. Előadás alatt, a má-
sodik szünetben lesétált az utcára, és kije-
lentette, hogy addig nem játssza le a
harmadik felvonást, amíg nem emelik fel
a gázsiját. Az igazgató e n g e d e t t - ó ször-
nyűség, mily átkos következményei voltak
a sztárrendszernek! De nézzük csak meg
jobban: Csortos Gyula azért visel-
kedhetett így, mert számított, mert az
igazgatónak szüksége volt rá - mert
mindketten tudták, hogy a legfőbb részt-
vevő a közönség, a közönségnek pedig
Csortos Gyula kellett! Mi történne ha-
sonló esetben ma? Az előadás félbema-
radna, a közönség - bármily jól mulatott
is addig - mehetne haza, elvégre az a
legfontosabb, hogy Csortos Gyula és a
hasonlók ne kanászodjanak el! Csortost -
ha nem is örökre, de jó időre - eltiltanák a
fellépéstől, és a közönség talán még el is
ítélné valamiféle „erkölcs" nevében, no
meg: ,,mit akar még ez a ripacs?"
felkiáltással. Csortos helyett beugrana a
szerepbe „akárki". Érdemes elgondol-
kozni e történet erkölcsi és gyakorlati ta-
nulságain, ha a színház belső „emberi" és
„erkölcsi" oldaláról merengünk.)

Tekintve, hogy a színész anyagi és mű-
vészi boldogulása a rendező-igazgató ke-
zében van; tekintve, hogy a színház nincs
kitéve a közönség ellenőrzésének, hisz a
bukást a szervezés csaknem lehetetlenné
teszi; tekintve, hogy a testületi szellem
kialakította a rendezők véd- és dacszövet-
ségét, függetlenül attól, hogy mi az igazi
véleményük egymásról; tekintve, hogy a
hatóság, amely a rendezőt kinevezte (és
ezzel mint legfőbb hozzáértő automatiku-
san a tehetségét is garantálta), általában



lassú, no meg - amíg a műsorterv rend-ben
van - nem is szívesen avatkozik a
művészek zavaros belügyeibe - a rendezőt
ezer körülmény tereli a könnyebb el-
lenállás irányába. A hatalom túl könnyen
pótolja a tehetséget.

A hivatalos szereposztás szerint a színész
az ösztön a rendező a „szellem". Csak-
hogy a jo színész fantáziája, ötletei és
töredékei egyben egy átfogó elképzelés
csírái; a jó színész stílusteremtő is. A jó
rendező pedig nem tanfelügyelő vagy
menedzser, hanem tehetséges, szenvedő
és szenvedélyes művész, aki a színészben
rejtőző lehetséges ismeretlenre vadászik.

Minden színész tudja, hogy rendezője
éppoly elfogult, gyakran éppoly hisztérikus,
mint ő maga. A rendező-színész viszony
csaknem szerelmi viszonytörvény-szerűen
kialakul köztük a szeretet vagy a gyűlölet,
a kötöttség valamilyen formája. Ebben van
a kapcsolat termékenysége. Erőltetni nem
lehet, éppúgy, mint a hitet vagy a
szerelmet sem, legfeljebb a látszatát. De
elfojtani, megnyomorítani lehet.

A rendezők azt tartják „tudatos" szí-
nésznek, aki egyetért velük. A hisztérikus
és fegyelmezetlen színészt gyakran még
szeretik és élvezik is (mint némely férfiak a
szeszélyes nőket), de makacs rosszkedv
jelenik meg a homlokukon, ha egy színész
valóban gondolkodik, méghozzá színé-
szetben gondolkodik.

Az „okos színész" rendszerint bosszan-
tó, a rendezők a színészek okoskodására
ugyanazzal a lenézéssel és ingerültséggel
reagálnak, mint a férfiak a nők okoskodá-
sára. Ma már ott tartunk, hogy a színészek
is kezdik elhinni: nem értenek saját mes-
terségükhöz. A viták rendezők és kritikusok
vitái a színészek feje fölött. A színészt
pedig csodálattal tölti el az az intellektuális
nyelv, amelyből a rendezők és kritikusok
tekintélyüket merítik. Ennek a nyelv-nek a
hatása ellen szegény színész legfeljebb
„ösztönei" és szakmai rutinja han-
goztatásával védekezhetik.

No mármost: tisztelet a kivételnek, de
tapasztalatom szerint rendezőink, sőt
igazgatóink többsége félművelt. Elsősor-
ban a színház dolgaiban. Igaz, tájékozot-
tabbak, mint a színészek, ez már helyzeti
előnyük, de ez a tájékozottság felületes,
amennyiben színházidegen. Amikor Szta-
nyiszlavszkijt a rendezők felfedezték, az
elemző próbák végtelen, unalmas tudo-
mányos előadásokká fajultak, amelyek-

nek semmi közük sem volt ahhoz, amit
később a színpadon csinálni kellett. Ami-
kor Sztanyiszlavszkij kiment a divatból, az
elemző próbák megszűntek, mert a rende-
zők feleslegesnek tartották, hogy a színé-
szeket bevonják fantáziájuk világába. (Ha
volt nekik ilyen.)

(Amikor még jártam értekezletekre, azt
tapasztaltam, hogy utánuk nem tudok ját-
szani. Az értekezletek mesterkélt nyelve
és légköre, egész gondolkodásmódja el-
szakított saját termékenységemtől. És
rendezőink ezt a gondolkodásmódot, ezt a
nyelvet hozzák magukkal a próbákra!)

A színészt írásba foglalt kötelessége
szorítja engedelmességre (no meg saját
jól felfogott érdeke). Tehát kacéran meg-
játssza a ,,kislányt", akit nem kell komo-
lyan venni, aki csodái, aki figyel. De e
számítás közben lemond arról, amiből a
szerep megszülethetne, arról, hogy ko-
molyan vegye saját magát.

A világon nagyon sok nagyszerű színész
van és nagyon kevés nagyszerű rendező.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a színésznek
kisebb az értéke. (Elgondolhatunk valami
nagyon merészet is: ha olyan kevés az
igazi rendező, akkor vajon be kell-e tölteni
mindenáron a rendezői posztot? Hátha
jobban járnánk, ha bizonyos esetekben a
társulat maga választaná ki azokat a tago-
kat, akik a rendező szűken gyakorlati fel-
adatait elláthatnák? A színészek olcsó ri-
pacskodásait számon tartjuk, de ki tartja
számon a rendezőnek kinevezettek okozta
sok anyagi és személyi kárt és esztelensé-
get? Első hallásra maradi és képtelen, sőt
„reakciós" ötlet, de talán érdemes lenne
elgondolkozni rajta. A sok rendező jelen-
léte rendkívüli hatással van a színházak
szellemi életére, és ezt a hatást még senki
sem vizsgálta meg igazán alaposan. Ha-
sonlóan eretnek ötlet tán ez is: hátha elég
lenne a színésznövendékeket csak három
évig okítani? Isten kegyelmezzen nekem
ezekért a gondolatokért!)

A színésszel szemben a mai színház
elég igénytelen. Illetve bizonyos techni-
kákban igényesebb, mint bármikor.
Gyorsan megjegyzem: nem beszéd- vagy
mozgástechnikáról van szó. En inkább
használhatóságról beszélnék. Ha meg
akarsz élni, sok mindenhez kell értened.
Semmi szükség a színész önálló alkotóe-
rejére. Senki sem kívánja -sőt, nemkívá-
natosnak tartják-, hogy a színészt formai
kérdések érdekeljék. (Van egy mai szí-

nésznek olyasmije, mint „formai elkép-
zelés"? Mi az? Egy színész esetében?)
Összefoglalva: nem kívánatos, hogy a
színésznek filozófiája legyen.

Ezzel együtt sorvadozik az, ami (a hírek
szerint) a japán színházban valósul meg
leginkább: a színész „alakítóképessége".
Azt mondják, hogy a japán színházban
minden más, mint ami. Férfiak játszanak
szűzleányokat, öregasszonyokat és, talán
ugyanazon az estén, kardforgató hőst. A
színházban ugyanis minden képzelet-és
nemcsak a rendező, hanem a színész
képzelete is.

A használható és a régi értelemben vett
nagy színész közt akkora a különbség,
hogy csaknem egy egész művészeti ág
veszélyeztetettségéről, kihalásáról be-
szélhetünk.

Ez természetesen összefügg azzal, hogy
korunknak nincs általánosan érvényes
színházi stílusa (az igazi modern színpad
alakítható), nincs olyan közeg, nincs olyan
deszka, amelyben és amelyen a színész és
a rendező magától értetődően mozoghat-
na. A mindenkori rendezői koncepció, a
felfogás igyekszik pótolni a szokássá vált
rendet, a kor természetes, mindenki szá-
mára érthető, közös nyelvét. A kollektív
színház helyét a jól szervezett előadás
foglalta el.

A „műhely" típusú színházakról azt
szokták mondani, hogy ott a színész
mellékes. Igaz, h o g y a világ
hagyományos színházaiban a színész
személye valóban döntő. (Hányan tudják,
hogy ki rendezte Olivier Othellóját?) De a
magyar hagyományos színház sem
színészcentrikus már. (Magyarországon
nincs „műhely". A néhány elszórt és
csökevényes kísérlet „műhely"
létrehozására legfeljebb a hagyományos
színház keretében, mintegy túlórában
történik.)

A magyar színház részben szórakoztató
intézmény, részben olyan, mint egy ok-
tatóintézet, középiskola vagy egyetem,
amely tantervet - ez esetben műsortervet
- teljesít, elsőrangú vagy nem első-rangú
tanerők vezetésével.

Hivatalos célja, hogy bizonyos irodalmi
műveket bemutasson, közvetítsen az iro-
dalom -- vagy inkább: az irodalomban
megfogalmazott „problémák" - és a kö-
zönség között. (Akik el akarják kerülni,
hogy a színházzal valóban, nyíltan és tár-
gyilagosan foglalkozzunk, azonnal az iro-
dalom, a műsor háta mögé bújnak. Az
irodalom szent és komoly dolog - a
színház csak afféle „bohémbanda". Mint
ahogy a „szép beszéd" is szentség, de
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senki sem foglalkozik a színpadi
beszéddel úgy, ahogy Sztanyiszlavszkij
vagy Grotowski tette, mint a cselekvés, a
kapcsolat eszközével. Ez már nem elvi,
nem komoly, csak szakmai kérdés.)

A magyar színház irodalomcentrikussá-
gának hagyományai vannak. A magyar
színház a magyar nyelvért vívott harcban
született. De a tradíció nemcsak öröklött
eredményeket, hanem öröklött problé-
mákat és előítéleteket is jelent. Bár para-
doxonnak hangzik, de talán éppen az iro-
dalom túlbecsülése az egyik oka, hogy
nálunk a született drámaírók (például Füst
Milán) nem váltak igazán drámaírókká.

Erről nem tudok okosabbat mondani,
mint amit Thomas Mann mondott cikké-
ben: „Vázlata színházról" (1908). Ma és itt
érvényesebb, mint valaha.

Az „irodalom" szót nem kell szó szerint
venni. A kritika mindig is elismeréssel
beszélt olyan darabokról, amelyek mint
„műsordarabok" csak bemutatásuk pilla-
natában értek valamit. Ma is megteszi ezt.

De azelőtt az ilyen darabok lehetőséget
jelentettek a színpadi produkcióra, első-
sorban a színészi jelenlétre, annak közlé-
sére, ami túlmegy a szövegen. Ma egy
napi „problémát" illusztrálnak, innen
nyerik érdekességüket. Látszólag ez az
utóbbi dráma „komolyabb". Valójában
alárendelt: nem ő a fontos, hanem az
„irodalom", amit közvetít, ő bármikor fel-
cserélhető, félretehető, szövegét elmond-
ja más. A rendező által értelmezett drámai
szöveg előadója.

Ha a mi színházunk iskola, akkor a
„műhely" olyan, mint egy kutatóintézet,
amelyben egy vagy több nagy, vagy
nagynak vélt, tudós vezetésével bizonyos
megoldandó feladatra összpontosítanak.
Igaz, hogy a „műhely" központja a rende-
ző, de a rendező munkájának legfonto-
sabb része (rendszerint) a színésznevelés.
Ezeknek a társulatoknak legfőbb össze-
tartó erejük, hogy iskolák is, hogy a ren-
dező mester, hogy ezekben a műhelyek-
ben sajátos színjátszást dolgoznak ki olya

nok, akik erre a célra önként szövetkeztek.
A műsor ezt a célt szolgálja.

Egy színházat elsősorban nem a műsor-
politikája határoz meg, hanem az, hogyan
játssza el a műsorra tűzött darabokat. Ez a
társulat fő összetartó ereje is. Egy színház
szelleme elsősorban a játékmódban feje-
ződik ki.

Színész és rendező viszonya nem old-
ható meg fogásokkal és módszerekkel. A
szerep a színész számára személyi krízis
(annak kell lennie!). Ennek a krízisnek a
veszélyeit vállalnia kell a rendezőnek is, le
kell mondania hamisfölényérő l,
magatartássémáiról. A színész érzelmes
és hangulati lény, ezzel hat a közönségre
is. A rendezőnek is vállalnia kell, hogy
színésze tehetséges. Ha nem vállalja,
kigyógyítja a színészt a színészetből, ő
maga is elveszti teremtő fantáziáját,
előbb-utóbb oda jut, hogy ha teheti,
elkerüli a tehetségeket, hisz azok
rendszerint „nehéz" emberek. A rendezők
helyzetének és törvényszerűen kialakuló
„a biztonság az első" fel-



fogásának következménye a magyar szín-
házi élet csaknem teljes középszerűsége.

A rendező törekvése, hogy mindenáron
fölényben maradjon, önmagában hordja
büntetését. A színésszel azt kell elérnie,
hogy parancsolni tudjon a nézőtérnek, De
amíg át nem adja helyét a közönségnek, ő,
a rendező ül a nézőtéren. Ha a színész fél a
rendezőtől, vagy „tapintatos" a rendezővel
szemben, a közönségtől is félni fog. A
legjobb rendező a legjobb közönséget
jelentené.
A dráma és a rendezői felfogás túlzott
tekintélye mellett (hisz a kritika és a fel-
sőbbség csak ezt a kettőt „díjazza" igazán)
lassan eltűnik az „önműködő" színész,
kezdeményezése már egy gesztusig, egy
jobbra vagy balra tett lépésig sem terjed. A
színészi kezdeményezés lehetősége, a
rögtönzés (Sztanyiszlavszkij módszeré-
nek kulcsa) már a próbák alatt elsorvad. A
commedia dell'arte divat ugyan, de a
valóságban csak kísérlet egy régi stílus
feltámasztására, legtöbbször a rendezők
szigorú szervezőmunkájából jön létre, és
mindent tűr, csak a rögtönzést nem. Egy
igazi, mai commedia dell'arte valószínűleg
semmit sem hasonlítana a több száz éves
commedia dell'arte-hagyományhoz.

Ilyen a színész helyzete a színházban.
De például a pesti színész jövedelmének,
sikerének, népszerűségének csak kisebb
részét kapja a színháztól, idejének nagy
részét a szinkronban, rádióban, tévében
stb. tölti. Ezeken a munkahelyeken külön-
böző rendezőkkel - sok rendezővel -
találkozik.

Hogy kap a színész egy rádiószerepet?
A felkérő levélben közlik vele az adás
címét, rendezőjét, a felvétel dátumát és a
gázsi összegét. Mást nem. Legtöbbször
fogalma sincs, hogy mit fog játszani, mi-
lyen darabban, milyen szerepet. Hallgató-
lagosan feltételezik - és joggal -, hogy ha
az egyeztetést megoldották, a színész
úgysem mond nemet.

Tegyük hozzá: sem a rádió, sem a
szinkron stb., a „színművészet" napi
tömegtermelése nem üzemelhetne, ha
másként intézné ügyeit. Éppen a
szükségszerűség mutatja a veszély
nagyságát: felmentheti az egyént, de
aggodalmat kelt az egésszel szemben.

A színész pedig alkalmazkodik. Tudja,
melyik rendező mit kíván, melyiknél kell
„rátenni még egy lapáttal", melyiknél kell a
kettős mássalhangzókra ügyelni, melyik
kívánja, hogy „intellektuális", melyik, hogy
„egyszerű" legyen stb. Vitára nincs idő - a
színésznek különben sem az a

dolga, hogy vitatkozzék. Ez a mi színész-
technikánk. Talán helyesebb, ha nevén
nevezem: rutinunk.

Nem hiszem, hogy túlzó a kép. A
színházat - ennek ellenére, túl az
intézmény, a bérlők és a társadalmi
szokások gépezetén -- ma is elsősorban
sok színész igazi tehetsége és
egészséges nagyravágyása tartja életben.
A vegetáció vak erejével, hittel-hitetlenül,
akarva, nem akarva, néha morogva, néha
alattomosan, néha lázadva, az első
becsülő szótól elolvadva, „önálló estek"
szelepeit használva könnyítésül, de életet
jelentenek és teremte-nek. Ez az élet a
magyar színház legfőbb erőforrása ma is.
Ebben van lehetőségünk. Es
elmaradottságunk is.

A színészek többsége egyrészt profi, és
büszke profizmusára - másrészt dilettáns,
mert ez a profizmus át nem gondolt, napi
gyakorlatból áll csupán. A dilettáns oly
büszke arra, amit tud, minta mi színé-
szeink. A szakmai tapasztalat és az őste-
hetség fetisizálásával mentegetjük ma-
gunkat saját magunk előtt. Kiábrándultak
és szkeptikusak vagyunk, de másról sem
szavalunk, csak hitről és hivatásról.
Rosszkedvűek vagyunk, de szívesen rin-
gatjuk magunkat abban az ábrándban,
hogy a színészvilág még mindig a „béke-
beli". Ha választásra kerül sor, szinte min-
dig legprimitívebb érdekeink szerint dön-
tünk; bármilyen célra felhasználhatók va-
gyunk. Bohémek, de nem is igazán bohé-
mek, fillérekért adjuk el szabadságunkat;
szívesen játsszuk a hazafit vagy a bölcset,
a nagyképűség azonnal levesz minket a
lábunkról. És közben nem vesszük észre,
hogy már hasonlítunk egymásra, csak
egyikünk kövérebb, másikunk soványabb,
egyikünk hangja basszus, a másikunké
tenor.

Újra meg újra kialakítjuk a magunk kö-
zepes „nagyvilágát", mint ahogy éneke-
seink „tündöklő budapesti éjszakáról

"
da-

lolnak, mert valahol másutt más énekesek
tündöklő párizsi éjszakáról zengenek. El-
ködösítjük magunk előtt a tényt, hogy a
színész helyzete megváltozott. Panaszko-
dunk, hogy nem szeretnek. Nem is szeret-
hetnek, mert idegesítőek vagyunk, mert
teljesíthetetlent követelünk. A trafikokban
nincsenek színészfényképek, de vannak
énekesfényképek. Bármelyik tévébemon-
dó arcát jobban ismeri az ország, mint
legnagyobb színészeinkét. Ez tény. Spon-
tán - tehát hiteles - tünet. (Már amennyire
ma spontán és hiteles lehet valami.) Ha a
Ki mit tud? versmondói nagyobb tömeget
vonzanak, mint a legjobb sza-

valók, hogyan követeljünk magunknak
sztárrangot? A sztár: a győztes. Ebben a
szituációban a színész régi életformájá-
hoz, a sztárléthez ragaszkodni csak úri
nyomorúság, „fenn az ernyő, nincsen
kas".

Nem is vesszük észre, de őszinteségünk
is mechanikussá válik, minden elveszti
kapcsolatát az egyéniséggel. Az egyéni-
ség - a filmsztárok hatása alatt - beéri az
érdekessel, és ez még a legjobb eset.
Ahol a színész legbensejének kellene fel-
nyílnia, ahelyett megjelenik valami diva-
tos, valami mondain-erotikus (ez a „mo-
dern", szembe az ünnepélyesen emelke-
dettél), persze monarchikusan szelidített
formában, családiasan. Ebben a világban
a fájdalom is ú y megváltozik, mint Krisz-
tus szenvedés és hite a világi abbék ele-
ganciájában.

A színész nyomorának oka, hogy ő, aki
a színpadon a sorssal hadakozik, alig
szól-hat bele saját sorsába.

A színész társasjátékot játszik, szeret
osztályban len i, szívesen néz fel osztály-
főnökére. Mint mindenki, szívesen rajong
azért, akinek hatalmában van. (Magamon
is észrevette : alig tudom megállni, hogy
ne csodáljam rendezőimet.) És milyen
kellemes, ha senki sem vesz túl komolyan
minket!

De a színészre is áll a törvény, hogy
elveszett, aki egyéni felelősségét átru-
házza a közönségre vagy egy vezetőre.

Magyar színészarcok jelennek meg előt-
tem. Most elsőnek, ki tudja, miért, Szénási
Ernő Lucianus nyúlfarknyi szerepében; és
a többiek, akik egy mondatban is démon-
ként tudnak feltűnni. Úristen, honnan jön-
nek? Miféle poklokból? Ez a galéria: fan-
tasztikus energia. Egyetlen dolog akadá-
lyozza, hogy hasson, ahogy tudna: a szín-
ház. Amikor a magyar színház lehetősé-
geire gondolok, rájuk gondolok, fiatalokra
és öregekre. Hol a rendező, aki életét
ennek az energiának a felszabadítására és
megzabolázására szenteli? Hol az a szí-
nészgárda, amely egy ilyen rendezőt mes-
terévé fogadna, ahelyett, hogy infantilis
maszkot öltve elfogadja, amit kap?!

Ha hozzászólok bármely színházi vitá-
hoz, csak ennyit mondhatok: egy nem
létező színház oldalán állok. Olyan színhá-
zat szeretnék, amely egyenes folytatása
annak, ami a színész. Ilyen színház nincs,
ez csak hipotézis. Ezért tulajdonképpen
színházainkról nem is érdemes beszélni,
csak a színészről. De ezen a helyzeten nem
változtathat, csak a rendező.
(1968-74)


