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emcsak olvassa, hanem képzeletében el is
átssza, maga lévén hős, király, nő, agg - váltott
zemélyben. Az idős Arany 1873-ban, a Bolond
stók második énekében kétségtelenül más szín-
en tünteti fel ifjúkori vállalkozását, mint 1855-ös

evelében tette, itt Istók, Arany költői hasonmása,
Thália bátor gyerekeinek" oldalán „aggodalom
s félelem nélkül" kezd bele vállalkozásába,
asznossá teszi magát a fúró- és festékkezelés-
en, kortinát varr, kutyákkal megküzdve kihordja
színlapot, egyszóval mindenütt ott terem, ahol
ozdítanivaló akad. És az is többé-kevésbé

zükségszerű, hogy abban a közegben, ahol a
irektort illeti a primadonnakegy, ahol Q-nét a
zükség arra bírja, hogy X úrral lakjék, ő is lángra
obbanjon a szubrett Klárcsi kisasszony iránt -
ersze a maga módján, a „szűzi tiszta jellem" el-
űvölő ártatlanságával. Mert amikor egyik este
lárcsi magához invitálja, sőt a kezét is megra-
adja, ő rögtön „találó mentségre kunkorítja az
szét", mondván: „Késő van, instállom." Elhatá-
ozó pillanat ez, ekkor érlelődik véglegessé a tár-
ulattal való szakítás gondolata, mert „Istók az
lcsó kegyet / Megutálá - mint borban a legyet."

Nem idillikus, nem egyetlen színnel megfes-
ett képez sem, de a megbocsátó humor, a ked-
es irónia és önirónia minden tényt és körül-
ényt más, igazabb megvilágításba helyez.

Ha az 1855-ös levél alapján Arany színészka-
andját elhibázottnak véljük, a Bolond Istók
zellemében azt kell mondanunk: ez az élmény
ovábbi pályája szempontjából fontos
apasztalatokkal szolgált. Érdekes, hogy Arany
z időben távolodva fiatalosabban, reálisabb és
alálóbb színekben látja és láttatja ifjúkori
nmagát, mint csaknem húsz évvel korábban. A

evél megírásának időpontjában, tizenkilenc
vvel a vándor-társulattól való búcsú után még
indig a sok keserűség és megpróbáltatás a

ezérmotívum, s újabb tizennyolc évnek kell
ltelnie, hogy az emlék viharfelhői elsimuljanak.

közel négy évtized alatt azok a törekvések,
melyek színészkalandjában vezérelték, nem
nyésztek el, hanem búvópatakszerűen hol
ltűntek, hol változott formában ismét felszínre
örtek. Mert mi mással lehet-ne magyarázni,
ogy a „megkomolyodott" Arany szórakozásból
émetül Shakespeare-t olvas, eredetiben
oméroszt, s franciául Crébillont és Moliére-t.

Mindezek céltalan erővesztésnek látszottak -
egyzi meg Toldy Ferenc a Magyarköltők
letében -, de ő mindenha ösztönt érzett a
ehezet keresni még mulatságból is." S abban
incs ellentmondás, hogy valamivel később,
840-ben, Nagyszalonta szolgálatába lépve, az
ljegyzőnek kinevezett Arany mintegy tervet ké-
zít az elkövetkezendő időkre, s egyrészt megfo-
adja: „Nem olvasok többet, hanem élek hivata-

omnak, családomnak... közönséges ember le-
zek, mint más", másrészt a városba kerülő Szi-
ágyi István tiszteletes hatására - ki „könyveit

kéretlen Aranyra tukmálta" - két évvel később
lefordítja Szophoklész Philoktetészét, belefog
Shakespeare János királyába, a Szentivánéji ál-

mot pedig (ekkor még jórészt német szöveg
alapján) első változatában be is fejezi, s ugyan-
csak a negyvenes években szalontai műkedve-
lőkkel elő is adatja. Mindez nem szószegések
sorozata, hanem a szenvedéllyel való mérkőzés
megannyi állomása az önmagára parancsolt ti-
lalmi mechanizmus erősödésének-lazulásának
számtalan mozzanata.

A negyvenes évek második felében az írói pá-
lyáján bekövetkezett gyökeres fordulatot - mint
tudjuk - nem az eddigi ösvények szélesítése
hozta meg, hanem Az elveszett alkotmány és a
Toldi megírása, a Kisfaludy Társaság két pályá-
zatának megnyerése. Az irodalmi-művészeti
életbe való berobbanásának, a költői
tündöklés-nek ebben a szakaszában Aranyt a
dráma és a színház alig foglalkoztatja. A
szabadságharc le-verését követő válságos
időkben azonban, ami-kor az események
újragondolása, a történelem tanulságainak
tudatosítása égetően szükségessé vált,
kedélybetegségével küszködve is megír-ja
egyebek közt Bánk bán-tanulmányait - ame-
lyek, Sőtér István kifejezésével, befejezetlensé-
gükben is teljes értékű, korrigálásra nem szoruló
elemzések, a mű talányos jellegéhez illő „hüve-
lyező olvasás" mindmáig túl nem szárnyalt fegy-
vertényei, a főhős elborulásait és megvilágoso-
dásait zseniálisan boncolgató szerepelemzés
nagyszerű példái.

A hatvanas években az idős Arany újra meg
újra nekigyürkőzik Shakespeare-fordításainak,
csiszolja, tökéletesíti őket. „A nyáréji álomba
kezdtem s egypár felvonást ides-tova lenagyo-
l o k - írta Tompa Mihálynak 1859. február 20-án.
- De minő munka ez! Háromnegyed része rímelt
jambus, melyet magyarul hasonlóval kellene
sorról-sorra visszaadni; ki az angolnak
szórövidségét s a magyar szavak
hosszadalmasságát is-meri, az átlátja, milyen
nehéz munka ez, kivált, ha a nyelvet nem
akarjuk kerékbe törni. Eddigi dolgozataimban
vannak sikerült helyek: bár né-

Rakodczay Pálnak, Egressy Gábor élet-
rajzírójának, aki maga is Shakespeare-színész
volt, van egy figyelemre méltó gondolata a
színészi megközelítéssel kapcsolatban.
Rakodczay kétféle színészt különböztet meg: a
„hangszínészt" és azt,

ha csaknem áthághatatlan bökkenőkre talá-
lok." Nemcsak a negyvenes évek elején egy-
szer már lefordított műnek gyürkőzik neki újra
és diadalmaskodik az „áthághatatlan bökkenő-
kön" (a fordítás Szentivánéji álom címen 1864-
ben jelent meg a Kisfaludy Társaság Shakes-
peare-sorozatának első köteteként), hanem a
lánya elvesztését követő elnémulás időszaká-
ban is tovább dolgozott Hamlet-fordításán (ez
1867-ben látott nyomdafestéket), s még ugyan-
abban az évben befejezte az 1842-ben elkez-
dett János királyt is.

S még nem szóltunk a hetvenes évek Arisz-
tophanész-fordításairól, az eredetihez minden
tekintetben méltó, teljes magyar sorozatról. A
méltatók rendszerint azt hangsúlyozzák, hogy
Aranyt a feladat nyelvi nehézsége, a szókimon-
dó, pajkos, gunyoros, helyenként obszcén, de
sohasem trágár költő stílusának visszaadása iz-
gatta. Vajon a vázolt előzmények nélkül is izgatta
volna? Hisz csaknem egyazon időben foglalkoz-
tatta az Arisztophanész-átültetés meg a Bolond
Istók második énekének megírása. Vajon nem
volt-e tisztító, ülepítő hatása az „együttműkö-
désnek"? Nem járult-e hozzá a szabadszájú
ókori görög az aggályos-szemérmes magyar po-
éta egy-két görcsének oldódásához is?

Mindez persze nem jelentette azt, hogy az
idős Arany végre belekóstolhatott a taps és a
színházi ünneplés dicsőségébe, s a drámafordí-
tások meghozták, amire az ifjú hiába vágyott.
Egressy Gábor jegyezte fel az 1864. április 23-
án, Shakespeare születésének háromszázadik
évfordulóján bemutatott Szentivánéji álomról; „A
túlbuzgóság nervosusokká tett bennünket, elő-
adókat, s egyik hiba a másikat érte. Szörnyű dú-
lást vittünk véghez a szövegben, ami barátunkat,
a fordítót, aki jelen volt, desperátussá tehette.
Azóta még nem találkoztam vele, de bizonyos
vagyok benne, hogy kedélye ettől a kellemetlen
hatástól egy hónapig sem fog megszabadulni."
(Más kérdés, hogy az előadás akkoriban csúcs-
teljesítménynek számító tízes sorozatot ért
meg.)

„akinek játéka a mimika alapján áll". E kétféle szí-
nészt két stílushoz köti: a hangszínészt a korabeli
bécsihez, a mimikait az olaszhoz. „A bécsi nem
azt akarja, hogy a színész megrázza - írja -,
hanem csak, hogy meghassa. " A „hangszínész"
játékának a mimika egyszerű kísérőjelensége,
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„az ijedtség, a rémület groteszk vonásait, a
bosszú és a sötét melancholia maszkját képtelen
pillanatnál tovább megtartani."

A színész mimikus működését egy példával
igyekszik érzékeltetni: ,,...ha a magam levelét,
mely nekem szól és pedig valami iszonyú hírt ad,
olvasom fel, akkor lehetetlen csak szavalnom.
Hanem bizonyos állapot fog el, mely külsőmön is
azonnal meglátszik, fejemet máskép tartom, le-
hanyatlom stb. Mindez hangomnak, hangsúlyo-
zásomnak más rytmust, színt ad, szóval itta mi-
mika, a testállapot lesz alapja a szavalásnak. Ha
nem találod el egy költemény szavalati hangját,
képzeld el mimikai helyzetét: meglesz a hang is
hozzá. Voltakép minden szerepnek mimikai
alapja van, mint ez az olaszoknál (...) iskola."

E sorok mögül egy elmúlt korszak ízlésvilága
sejlik elő, de ez csak a felhám. Maga a gondolat

Mejerholddal tart rokonságot: „Ha felveszem a
szomorú ember testtartását, képes vagyok át-
érezni a szomorúságot."

Hogy Rakodczay nem pofavágásokat ért mi-
mikán és beállásokat testállapoton, azt lra Ald-
ridge-értékelése mutatja. Ira Aldridge ugyan vé-
letlenül nem volt olasz, hanem egy fekete bőrű
afrikai uralkodó New Yorkban nevelkedő, s ké-
sőbb a glasgow-i egyetemen diplomát szerzett
unokája, akiből európai vándorművész lett, de
játékmódja tekintetében Rakodczay ugyanoda
helyezi, ahová Ristorit, a későbbiek közül pedig
Rossit vagy Salvinit. Salvini egyébként
Sztanyiszlavszkijék színészideálja volt, lra Ald-
ridge-ot pedig 1830 táján Kean fedezte fel. Dönt-
se el az olvasó, milyen következtetés vonható le
mindebből? Így épül egymásra az európai
színészetkultúra, avagy nincsen új a nap alatt?

Ira Aldridge kétszer járt Magyarországon és
többször is fellépett. Rakodczay természetesen
nem láthatta, hisz mindössze kétéves volt ekkor.

A „néger óriás" mimikájáról szólva a Magyar Saj-
tó 1858-as kritikáját idézi: „Az ő színészi arcza
nem varázserszény, melyet kisebb-nagyobb,
szaporább és lassúbb ránczokba lehet vonni,
hanem sima, tiszta tükör, melyen a vérkeringés,
lélekállapotok nyomait lehet kivenni, mint a tük-
rön a lehelletet, vagy egy szép csendes tavon az
esti szellő lengését s átlátszó kristályvízének el-
sötétülésében a nagyobb vihar közeledését.
Aldridge arczjátéka nem arczizmok, - idegek
rángatózó mozgása, komédiás szemforgatás,
nem üres forma." Rakodczay a következőt fűzi a
fentiekhez: „Mi ebben tökéletesen Rossi arczjá-
tékára ismertünk. Az is olyan volt, minta Balaton
tükrének változásai."

Akad persze jónevű kritikus - Salamon Fe-
r e n c - , aki megjegyzi: „Szemei sokszor igen be-
szélőek ugyan, de arcza nem mozgékony. Ald-
ridge játékából mit sem vesztünk, ha nem hasz-
náljuk látcsövünket" - úgy látszik, ő az „erőtelje-
sebb színészi eszközöket" szerette...

Miért épp a levélolvasást hozta föl Rakodczay
a mimikus megközelítés példájaként? Levélol-
vasás közben a színész hangosan beszél, de azt
kell elhitetnie, hogy magában olvas, vagyis egy
belső hang van jelen, amely belül, a képzeleté-
ben szól. Voltaképpen minden színpadi mondat-
nak a színész képzeletében kell gyökereznie. „A
színész fikciót teremt - írja Sztanyiszlavszkij -,
amely párhuzamos a valósággal". A levélolva-
sás azért jó példa, mert olyan helyzet, amelyben
a feladata belső hang megszólaltatása. Agyunk-
ban képzetek villannak fel, amikor gondolko-
dunk: képek, alakok, alakzatok vagy alakzatok
sora: akkor jöhet a felszínre egy gesztus, jelen-
het meg változás a mimikában, a tartásban, ha
olyan állapotban vagyunk, amelyben lehetsé-
gessé válik, hogy képzeteink támadjanak. Ezért
hasonlítható Aldridge és Rossi mimikája víztük-
rön végigfutó változásokhoz.

Shakespeare Hamletje így szól a színészről:
„Nem szörnyűség az, hogy lám, e színész, /
Csak költeményben, álom-indulatban / Egy esz-
meképhez úgy hozzátöri / Lelkét, hogy arca el-
sápad belé, / Könny űl szemében, rémület voná-
sin, / A hangja megtörik, s egész valója / Kíséri
képzetét?"

Bátran állíthatjuk, hogy a megidézett színész
nemcsak „megható", de „megrázó". S ha jobban
szemügyre vesszük a szöveget, feltűnik, hogy az
arc elsápadása, a vonásokon megjelenő rémü-
let, a képzet kísérése kifejezetten mimikai jelen-
létre, testi megközelítésre utal (az arc is test, tes-
tünknek izmokkal legsűrűbben ellátott része).

Életem egyik legnagyobb színházi élménye
Törőcsik Mari alakítása volt Peter Weiss A luzitán

szörny című darabjában. A darab dél-afrikai
bennszülöttek és a luzitán diktátor küzdelméről
szól. Törőcsik Mari egy falusi néger asszonyt
játszott - festék nélkül. Volt egy monológja. Nem
is

Egressy Gábor
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monológ, egyszerű árlista arról, mi mennyibe ke-
rül, minden milyen drága. Az utolsó mondat így
hangzott: „Új szoknyát kéne vennem..., tizen-
nyolc escudo... És a faluban senki sincs már a
mieink közül". A mondat elején Törőcsik Mari
szája megrezdült, s kétfelé kezdett húzódni, az-
zal a jellegzetes törőcsikmaris mosollyal, amely-
ről nem lehet tudni, sírás vagy nevetés követi. A
rövid mondatot két röpke pillanatra megtörte, de
mindkét megállás után továbblibbent a szája.
Mi-re végére ért a mondatnak, a kinyíló arc
teljesen sima lett, csakúgy ahogy a kifeszülő száj
is. A nézőtéren megült a csend. Közben a
színpadon, Törőcsik Mari mimikáján a sírás
rándulásai kerekedtek felül. A végtelen süket
csendben legördült arcán néhány könnycsepp,
most már végleg elmosva a mosolyt. A
színésznő kicsit állt a né-maságban, aztán
finom ujjaival megigazította vállkendőjét,
fázósan összehúzta magán és színpadi dolgára
indult.

Sokszor láttam az előadást. Ez a pillanat
minden alkalommal ugyanúgy játszódott le. A
száj mindig ugyanúgy húzódott sírásra, a
könnycseppek ugyanúgy legördültek, a nézők
mindig döbbenten ültek. Megkérdeztem
Törőcsik Marit, jól láttam-e, hogy ő ott a
mimikájával kezdett sírni? „Ez azért van, mert
én úgy dolgozom, mint egy óra" - válaszolta: s
hozzátette: „Fiatal színész-nő koromban három
dolgot nem tudtam: sírni, felszabadultan nevetni
és kiabálni." A sírás fiziológiai folyamatát
koncentrációval, sok gyakorlással találta meg.
„Ezért amikor a színpadon sírnom kell, le szokott
gördülni néhány könnycsepp is." A luzitán
szörny-beli pillanatáról még ezt mondta: „Itt meg
akartam hosszabbítani, ki akartam nyújtani a
pillanatot, egy képet akartam kisugározni, és
mint egy fényképet átadni a nézők-nek, hogy
vigyék haza magukkal az előadásról."

Szavai érdekesen csengenek össze azzal,
amit Rakodczay ír ellenkező előjellel a hangszí-
nészről, aki „az ijedtség, a rémület groteszk vo-
násait, a bosszú és a sötét melancholia maszkját
képtelen pillanatnál tovább megtartani."

Ismét a Törőcsik Marival folytatott beszélge-
tésből idézek: „Nagyszerű dolog, hogy a
gyerekek (a Főiskolán) asztalokat ugranak át, de
sokszor elgondolkodom rajta, hogy azt is meg
kellene tanítani nekik, hogyan és miből születik
egy gesztus." Neki például mostanában nagyon
tetszett, ahogyan Mertz Tibor próbálta szolnoki
Liliomfiban. Mertz női szerepet játszott. Nem
illegette magát, nem tett semmi olyat, amit ilyen
esetekben férfiszínészek csinálni szoktak. Soká-
ig halkan mondta a szöveget, a külső szemlélő
számára úgy tűnhetett, mintha nem is próbálna.
De belül dolgozott közben. Arra figyelt, hogy se
hangban, se mozdulatban ne csináljon semmi
olyat, amit nem érez igaznak. És amikor igazából
megmozdult és fennhangon megszólalt, akkor
frenetikus volt.

Egressy Gábor két szerepben
(Barabás Miklós grafikája)

A következő kérdésem az volt Törőcsik Mari-
hoz, hogy mit érez, amikor elkap valamit, egy
mozdulatot, egy figurát vagy egy mondatot?
„Olyankor csönd lesz. - De ki lesz csöndben? -
A közönség. - Próbán nincs közönség! - A kol-
légák... vagy... nem tudom, csönd lesz."

Ide illenek Peter Brook szavai: „A színész je-
lenlétének súlya, figyelmének, tekintetének mi-
nősége részben titokzatos jelenség - de csak
részben! Nem teljesen független tudatosságá-
tól és elhatározásától. Ha sikerül önmagában
bizonyos mennyiségű csendet teremtenie,
akkor szert tehet erre a 'jelenlétre'. Az, amit
szent vagy láthatatlan színháznak nevezünk,
éppen ebből a csendből születhet meg; ebből
kiindulva találhatjuk ki a legkülönfélébb gesztu-
sokat."

Jacques Copeau: „Mondok a színésznek va-
lamit. (...) Próbálja - nem megy. (...) Látom,
hogy arca szinte görcsbe rándul, a hangja re-
meg, mimikája összefüggéstelenné válik, mert
el akar érni valamit, de a rengeteg befolyás
majd-nem megfojtja. Valahol az űrben, a
bizonytalanban kiindulópontot keres. Úgy
hiszem, a baj ott van, hogy nem tudja magában
a csöndet, a nyugalmat megteremteni. A
csöndből, a nyugalomból kell kiindulni. Ez az
első pont. A színész tudjon hallgatni, figyelni,
felelni..."

Egressy Gábor is foglalkozik ezzel a kérdés-
sel: „A ki a testgyakorlat magas iskoláját sikerrel
végzi be, tudni fogja, hogy maga a legegysze-
rűbb állás a lélek legnyugodtabb helyzetében

sem képez élettelen szobrot, hanem némán is
beszélni fog jelleméről, s arról a mi bent az
élet forrása körül történik, történt vagy történni
fog."

Más szavakkal pontosan ugyanezt mondja
száz évvel később Copeau: „A valóságban, ha
csak nem éppen ezt akarja az illető - nincs is
igazán mozdulatlan színész. A tökéletesen moz-
dulatlan színész olyan, mintha ott se lenne. A
ki-fejező mozdulatlanság, vagyis az, amely
csírájában tartalmazza a következő akciót,
nagyon is érthető a néző számára. Az a
mozdulatlanság, amely után szelíd gesztus
következik, nem azonos azzal, amely heves
mozdulatot előz meg, és az, amely hirtelen
mozdulatot készít elő, nem azonos azzal,
amely lassú. (...) Meg kell tanítani őket (tudniillik
növendékeket), mi a különbség a közömbös és
a kifejező mozdulatlanság között. Tapasztalni
fogják, hogy minden esetben más a belső tartás
és mása fiziológiai (keringési, izom-, ízületi)
állapot."

„Egressy óta színészetünk nem áll mimikai
alapon - írja Rakodczay Pál 1911-ben. - Hiába
jártak itt a nagy olaszok is. A legfőbb elvet nem
sajátítottuk el tőlük. De hisz éppen az elv az, amit
legritkább esetben tanul el valaki mástól. Mert
ehhez szellem kell, sőt nem kis szellem kell."

S Egressyt idézi: „Ne azt tanuljuk el a lángel-
métől, hogy hol állott, hol ült, mikor mit tett, s mi-
kor hogyan: mert hiszen ennyit a majom is meg-
tanulhat, a papagáj nem kevésbé, hanem tanul-
junk tőle elveket és műszabályokat. Kísérjük a
nagy szellemet művészetének vezérfonalánál
fogva indokról indokra, visszafelé azon pontig,
honnan kiindult, az érzés és fogalmazás azon
kezdő pontjáig a végett, hogy megismerjük lelke
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járásának nyomait s követhessük az utat, melyet
ő követett, vagy tört magának, ama csodálatos,
mint fáradalmas utat, mely a szellemi kezdőpont
és azon gyakorlati végpont között van, hol a gon-
dolat megtestesülve lép elő a színész
művészetében."

Színészetünk ma sem áll mimikai alapon. Év-
tizedek kellenek hozzá, hogy színészeink meg-
tanulják - saját maguktól -, hogy testük enge-
delmesen kifejezze a belső történéseket, s vála-
szolni tudjon az őt ért hatásokra. Henry Wallon-
nál a testtartás egyidejűleg idomulás a másik
testtartásához. Az izomfeszültség állapota elvál-
hatatlan összeköttetésben van emócióinkkal.
[Ez az oka sok hiányosságunknak, többek között
annak, hogy oly nehezen tudunk kilépni a natura-
lizmus és a kisrealizmus fogságából. Díszlet és
jelmez tervezése megy minden modorban, a baj
ott kezdődik, amikor a színész belép a színpadra.
Ezért okoz szinte megoldhatatlan problémát va-
lamely Weöres-darab vagy például a Csongor és

Horváth József, Törőcsik Mari és Iglódy István a
Peter Weiss-darabban (1970)

Tünde előadása. Félreértés ne essék, mimikai
alapra a naturalista színésznek is szüksége van
(volna), de ott elmegy, ha nincs, lehet a hangja,
teste merő görcs, azt lehet mondani - ilyen a na-
turalizmus].

Megfigyeltem kiváló színészeknél, hogy a ke-
züket igyekeznek mindig puhán, ellazítva tartani.
Mindig eszembe jut ilyenkor, amit Sztanyiszlav-
szkij mond: „Az ujja kéz szeme". - És Dullin egy
gyakorlata: „Próbálja ki kezével a meleg víz hőfo-
kát. Tapintson durva kelmét. Tapintson selymes,
nagyon lágy kelmét."

Főként előadások elején, amikor a színészek
még nem melegednek bele a játékba, vagy a
próbákon érzékelhető valamiféle robbanás
előtti helyzet az izmokban. Különösen olyankor,
ami-

kor elindítanak valamit. Az izmok megfognak, de
ki is lazítanak. Az izmok a feszülés és a lazítás
határán balanszíroznak. Megkérdeztem
Törőcsik Maritól, hogy mi a véleménye erről.

„Az életben mindig lazák vagyunk, nem?" -
kezdte a választ, majd elmesélte, hogy egyszer
Kálmán György megnézte őt a Cserepes Margit
házasságában és megdicsérte. Egy széken ül-
ve, előrebukva, nagyon intenzíven beszélt, de
Kálmán megfigyelte, hogy a keze akkor is szép
lazán lógott le kétoldalt, és ezért dicsérte meg.

Ezt követően Törőcsik Mari váratlanul felállt,
megragadta a nyakamat és így szólt: „De ha pél-
dául valakinek nekitámadok, és dühömben vagy
kétségbeesésemben elkezdem fojtogatni, akkor
megfeszül végig az egész testem." (Megjegy-
zem, egy presszóban történt mindez, s a vendé-
gek kezdettől érdeklődően, aggodalmaskodva
figyelték a jelenetet.) Miközben én két pehely-
könnyű kezet éreztem a nyakamon. „De igazából
nem fojtogat, a keze laza marad" - mond-
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tam. „A kezem laza marad - felelte az asztal fö-
lött fojtogatva -, de az egész testem végig meg-
feszül."

Egressy Gábor a kezek használatáról: ,,...a
kezeket csak akkor szabad használni, ha rájuk
múlhatatlanul szükség van. (...) De míg reájok a
léleknek szüksége nincs, addig ne mozdulja-
nak."

Hasonló történt Brook Katona József színházi
munkabemutatóján. Fiatal színészeket hívott fel
a színpadra és megkérte őket, hogy sétáljanak.
Mindenki hatalmas karlendítésekkel csapott be-
le a levegőbe, olyan erőkifejtéssel, mintha a kar-
jaival akarna lépni. Brook azt ajánlotta a résztve-
vőknek, hogy kezüket saját súlyánál fogva, füg-
gőlegesen lógassák, szándékosan ne mozdítsák
meg.

Az előbbieket Egressy így egészíti ki: „Ellen-
ben az a mozdulat, amit a színész múlhatatlanul
szükségesnek talál: mutasson azon belső kény-
szerűségre, mely azt okozza. (...) Ha mozdul-
nak, akkor mozgásuknak világos oka, s határo-
zott értelmű alakja legyen." Összegezve az ed-
dig mondottakat: ,,...legyen a mozgás öntuda-
tos; tehát legyen törvényszerű és szabad egy-
szersmind."

Jacques Copeau: „A színész mindig hajlamos
arra, hogy azt képzelje: túl sokáig tart a mozdu-
latlansága (...) A színész mindig túl sokat geszti-
kulál természetesség ürügyén. Es rendszerint túl
sok az arcjátéka is. (...) Az érző és gondolkodó
színész puszta jelenlétével hat a közönségre
anélkül, hogy gondolatait akár csak egy fintorral
is ki kellene fejeznie. (...) Meg kell szerezni a
mozdulatlanság képességét! (...) Ki kell fejlesz-
teni a mozdulat megtartásának képességét."

A nálunk sommásan (de tévesen) lelkizősnek,
az „átélős színház" hirdetőjének tartott Szta-
nyiszlavszkij a következőket írja: „Vesszenek
(...) a fakarú, fakezű, faujjú, falábú görcsös tes-
tek, melyeken nem áramlanak át mozdulatok."
(...) A lélek legmélyén megszülető és egy belső
vonalon haladó mozgás és cselekvés a dráma, a
balett és az egyéb színpadi és plasztikus művé-
szetek alkotói számára egyformán elengedhe-
tetlen. Érteni és érezni a mozgást - ezt csak a
mozdulatok belső érzékelése révén lehet megta-
nulni."

A belső mozgásérzékelés kialakulásához
szellemes gyakorlatot ajánl: „Figyeljenek csak,
higany van a kezemben, amit most óvatosan át-
töltök a jobb kezük mutatóujjába. Az ujjuk hegyé-
be. (...) Töltögessék tovább a higanyt minden
testrészükbe! (...) Ne siessenek! (...) Most ha-
ladjon a higany visszafelé. Nem, nem, szó sincs
róla! Miért egyszerre eresztik le az egész karju-
kat, mint egy botot? Így egyszerre zúdul az egész
higany az ujjhegyükbe, onnan pedig kiömlik a
padlóra!..." „Átengedtük magunkon az elképzelt
higanyt - mondja az egyik tanítvány -, lábunk és
kezünk ujjaiig, a vállunkig, a könyökünkig, az

Törőcsik Mari A luzitán szörnyben
(Ikládi László felvételei)

orrunkig, az állunkig, a fejünk tetejéig, aztán ki-
engedtük a folyadékot."

Nem ugyanaz olvasható-e itt, minta már citált
Egressy-idézetben: ,,...a test minden tagja, s
egész izomrendszere oly hajlékonnyá lőn képez-
ve, minta remeklő zenész keze és ujjai, melyek a
nemtő sugallatára legott átszellemülnek..."?

Eszmefuttatásomat Copeau szavaival zá-

rom: ,,...szó sincs róla, hogy atlétákat képez-
zünk. Nem is menne. És nem is valamiféle mes-
terkélt testtartást akarunk megtanítani nekik,
egyszóval nem akarunk most esztétikus szoká-
sokat felvétetni velük csak azért, hogy a nem
esztétikusakat valamivel helyettesítsük. El kell
érnünk, hogy a természetesen fejlett test simulé-
konyan és odaadóan alkalmazkodjék bármely
cselekedethez. A színésznél tehát minden moz-
dulatnak egyedül arra jellemző belső tudattal kell
együtt járnia."


